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Het was alweer voor de derde keer dat Circus Kristal bij ons kwam om onze kinderen 
allerlei Circus truckjes te leren. En weer met heel veel succes. De kinderen gingen 
rustig hun gang en werden overal geholpen waar het nodig was. Omdat ik toch wel 
wat meer kinderen en jongeren verwachte had ik ook de bungy-jump van Tim en 

Tom ingehuurd. Er was ook 
daar heel veel 
belangstelling voor. Voor 
de kleintjes hadden we ook 
nog het clownluchtkussen. 
Voor de vaders was er 
sjoelen en dammen en 
voor de vrouwen en 
moeders hadden we 3D 
kaarten maken. Een 
activiteit die inmiddels heel 
populair is geworden. De 
sfeer was uitstekend en 
iedereen had het naar de 
zin. 
 

 
Het weer was heel erg 
warm en benauwd, het 
kon dus niet uitblijven dat 
er tot twee keer toe een 
felle maar korte regenbui 
uitbrak. Het gaf gelukkig 
wat verkoeling. De 
kinderen speelde 
overigens gewoon door, 
alsof de regen een lekkere 
douche was. 
 
We hadden nog een 
verrassing, Corne maakte 
heerlijke Luikse waffels, 
met suiker en met suiker 



en slagroom. Dit keer was deze verrassing voor iedereen, ook voor alle vrijwilligers 
die toch ook maar weer 
komen in de vakantie. 
Hartelijk dank allemaal. 
Al deze mensen zijn echt 
onmisbaar voor de extra 
activiteiten van de Stichting 
Haagse Hopjes, zei 
verdienen het om 
gewaardeerd en 
gerespecteerd te worden. 
Wij doen in ieder geval 
onze best om dit zeker te 
doen. 
 
Gelukkig was er deze 
middag niets aan de hand, 
alles liep goed en de 

kinderen en jongeren 
hadden het reuze naar 
hun zin. Dan zijn wij blij, 
onze vrijwilligers zijn blij. 
En iedereen kan 
terugkijken op een hele 
gezellige middag. 
 
Iedereen hartelijk bedankt. 
Joke van den Boomen  
13-07-2010 
Zie op onze website voor 
Meer foto’s 
www.haagsehopjes.nl 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


