
 

Bijgaand een klein verslag van ons buurtfeest Zaterdag 17 juni j.l.  

 

Voor de vierde maal werd er een buurtfeest gehouden voor de bewoners van de 

Kerkakkerstraat en de Fregatstraat. Om de 2 jaar wordt dit wisselend door een aantal 

bewoners georganiseerd. We geven elke keer gewoon het stokje weer door…. Op het totaal 

aantal woningen van 74 was de opkomst dit jaar fantastisch.  96 personen.  77 volwassenen en 

19 kinderen. 

 

Net als vorig jaar mochten we ook dit jaar weer gebruik maken van het scoutingterrein incl 

blokhut. Voor de kinderen was er een mooi groot luchtkussen. Voor de sfeer hadden we het 

terrein voorzien van een grote star-tent en vele ballonnen in de kleren groen en wit. Op de 

achtergrond muziek uit de Good Old days en uiteraard met gepast volume. (anders gaan de 

buren klagen, ha,ha,) 

 

Voor de drank vroegen we een bijdrage van € 10,- per persoon, hier zijn we ook goed in uit 

gekomen. Verder hebben de buurbewoners die hebben ingeschreven zelf hapjes gemaakt. 

Resultaat is “Strijp Culinair” Puur Sang. (zie foto’s)  

 

De avond is gestart rond 16:30 uur en om 23:30 uur was iedereen weer naar huis. Dit hebben 

wij ook bewust gedaan om te voorkomen dat het een zatte partij zou worden. Het doel van 

deze avond is denk ik wel duidelijk, gewoon samen gezellig een hapje en een drankje en kennis 

maken met eventuele nieuwe bewoners.  Tijdens de avond hebben we ook nog een balletje 

opgegooid om een buurt preventie app op te zetten en eventueel om na de zomer  een soort 

vlooienmark/garage sale te organiseren waar we dan wederom gebruik gaan maken van het 

Scouting terrein. Voor de scouting hadden we overigens bij de aanmeld tafel een spaarpot 

gezet voor eventueel een vrijwillige bijdrage. Met trotst hebben wij ruim € 150, overhandigd 

aan het bestuur. 

 

Eindconclusie is dat we een zeer geslaagde avond hebben gehad en dat de kinderen zich ook 

geweldig hebben vermaakt. Over 2 jaar gaat de Fregatstraat de organisatie op zich nemen in 

verband met het 30 jarig bestaan van de Fregatstraat. 

 

Organisatie comité:  

Piet en Nellie Hijnen    Jöran Amersfoort en    Albert en Gertie Krielen   

Kerkakkerstraat 39      Karina Challouk     Kerkakkerstraat 41 

     Kerkakkerstraat 50



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


