Verslag van 5 jarig bestaan van HOP PAARDJE HOP.
Zaterdag 13 februari ’16
Ooh ooh ooh wat heb ik genoten afgelopen zaterdag.
Wat fantastisch dat toch bijna iedereen gekomen is.
Werkelijk onvoorstelbaar wat geeft dat een heerlijk gevoel. En wat ben ik verwent!!
Hieronder een ‘paar’ ….. fotootjes plaatsen voor diegene die ze nog niet gezien hebben en
om een idee te krijgen wat er gaande was.

Voor het huis de fietskar met een met helium
gevulde ballon in de vorm van een 5.
Op het raam een vlaggetjeslijn met Hop Paardje
Hop 5 jaar erop.
Achter het huis een heuse tent gebouwd met de
kachels erin want het was dan gelukkig droog
maar wel wat kkkkoud.

In de keuken mijn vriendin
Annette, mijn nicht Bo en
vriendin van Femke; Willemijn.
Femke had eerst nog een
korfbalwedstrijd dus die kwam
iets later.

Oma Smit (van opvangkindje) die hele mooie kunstwerken heeft gemaakt.

Zoete buffet tafel op kinderhoogte.
(Tis weekend en feest, toch?)

En een gedeelte van de hartige tafel.

De knutseltafel waar de
kindjes bloempotjes
konden verven.

En Jasper de
balonnenvouwer

Wat
deed hij
het ook
leuk!

Vriendjes van ‘vroeger’ ontdekten elkaar weer.
En op de tv een slide-show van de afgelopen jaren bij
HopPaardjeHop

Een superleuke fotocollage in elkaar gezet door Femke……. Alle kindjes die hier geweest zijn
staan erop. Had ze stiekem voor me geregeld, moppie.

Ik mocht ook de laatste week niet meer op haar kamer komen en vroeg ook of ze mijn
telefoon wel even mocht gebruiken……. Wist ik veel waarom.
Maar daar staan natuurlijk ook weer adressen in die ze nodig had.

Lydia Kiebert van
de
Knutselkantine
uit Breukelen die
geen minuut
niets te doen
heeft gehad.

En terecht want wat kan ze dat goed.

Ook maakte ze een vette tatoeage die je zelf
uit mocht kiezen.

En als je daar
geen zin in had
ging je lekker met
de auto’s spelen.

Of naar de tuin van de buren waar de trampoline stond met nog meer speelgoed.
Gelukkig was het droog weer.

En in de tent was het ook hartstikke gezellig. Ouders ontmoetten elkaar, kindjes speelden
met elkaar. Echt geweldig.

En dat op 2 na, alle ‘oud’kindjes er ook waren.
Dat is toch niet normaal?

En haast alle papa’s mee kwamen.
En relaxt een biertje stonden te drinken
in de tent.
Super toch?

Binnen werd er opgewarmd en gekeken
naar de slide-show op de tv met foto’s van
de afgelopen 5 jaar.

Maar ook gezellig onder het genot van een
drankje werd er met elkaar gekeuveld.

Annemieke
zorgde ervoor dat
de hapjes
opgingen.

Trouwens dat deden ze zelf ook
wel, hihi.

Jong en
oud.
Hihi.

Wat was het een geslaagde dag
zeg!
En zo gruwelijk verwend ook.
Moet je eens kijken.
Ik loop nog steeds te stralen.
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