
Burendag in de Doelenstraat 
 
Het is zaterdagochtend 23 september 2017. De eerste Doelenstraatbewoners snuffelen nieuwsgierig 
rond bij een weelderige kraam met tuinplanten die midden op de voor verkeer afgesloten straat is 
neergezet. Er is koffie, het springkussen zoemt tevreden, de lucht is strak blauw en is vol van 
verwachting. Het is Burendag in de Doelenstraat en het belooft een bijzondere dag te gaan worden. 
 
Al weken is door het Doelenstraat Organisatieteam (DOT) hard gewerkt om een leuk programma in 
elkaar te zetten voor alle straatbewoners. De doelstelling is ontmoeten en het versterken van de 
sociale cohesie in de straat. Maar ook er de wens om deze dag aan te grijpen iets blijvends neer te 
zetten. Iets tastbaars waar de hele straat van kan profiteren.  
 
Met steun van de Stichting Strijp Binnen de Ring en het Oranjefonds werden daarom bij Kwekerij 
Jansen in Nuenen planten en een kar tuinaarde gekocht. Want de Doelenstraat is leuk en mooi, maar 
zeker niet groen! Alle buren mochten daarom plantjes komen halen om hun voorgevel te vergroenen. 
Een paar stoeptegels eruit, tuinaarde en een mooie mix van zelfgekozen plantjes erin en de straat ziet 
er een stuk groener uit. 
 
Het blijkt een succes. Mensen kijken, wikken, wegen, nemen wat plantjes mee, ruilen er nog een paar 
om en gaan aan de slag. Er wordt gelachen, gediscussieerd over de mooiste plantencombinaties, jong 
helpt oud en kinderen kruien zand van hot naar her. Zelfs de groezelige perkjes rondom de bomen 
worden voorzien van frisse plantjes. Aan het einde van de middag is de Doelenstraat een flink aantal 
voortuintjes rijker en kijkt iedereen voldaan en trots naar het resultaat. 
 
Van tuinieren, springen, fietsen, skelteren en gezelligheid krijg je trek. Tegen vijven nemen een kleine 
40 volwassen Doelenstraters en ruim 20 kinderen plaats aan de lange sfeervolle tafels rondom een 
grote barbecue. Er wordt geproost op een prachtige dag en onze mooie straat. In het gouden licht van 
de avondzon, met de kerk van Strijp op de achtergrond wordt, net als tien jaar geleden, een 
groepsfoto gemaakt. Bijna iedereen staat erop. Ook degenen die thuis wilden eten komen naar buiten 
en gaan bij de groep staan. Vandaag voelen we ons allemaal Doelenstrater. 
 
Wij kijken terug op een fantastische Burendag. Nieuwe en ‘oude’ bewoners hebben elkaar op een 
ongedwongen manier leren kennen, bestaande banden werden versterkt of aangehaald en mensen 
zijn trots op ‘hun’ Doelenstraat doordat iedereen een bijdrage heeft kunnen leveren aan het 
vergroenen van de straat. Van ’s-ochtends vroeg bij het opbouwen tot ’s-avonds laat bij het kampvuur 
en het opruimen daarna heerste een ongedwongen wij-gevoel. En dat is precies waar Burendag om 
draait.  
 
 
Namens het DOT, 
 
Anet Coppelmans, 
Robert van Berkum, 
Antoinnette Klawer en 
Tijs Maassen 
  



 
 
 
 

 
 
  
  



 
 
 
 
 

 


