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Dit jaar was het de beurt aan een nieuw organisatiecomité om het straatfeest Tjalkstraat / 
Klipperstraat te organiseren. Om niet al te veel risico’s te nemen werd het draaiboek van de vorige 
jaren uit de kast gehaald… nooit een winnend concept veranderen was het idee !! Al ruim van te 
voren kamen Ilse, Robert en Bas bij elkaar om de eerste ideeën uit te wisselen.  Voor de kinderen 
blijft een springkussen nog altijd de beste 
invulling van de dag dus die mocht 
absoluut niet ontbreken. Voor de 
allerkleinste was er een klein springkussen, 
de oudere kinderen konden flink hun 
energie kwijt op de klauterbaan. En ook dit 
jaar was dit het hoogtepunt voor de 
kinderen, van 14:30 tot 19:00 uur hebben 
ze continue op de springkussens gezeten !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de datum werd in tegenstelling tot voorgaande jaren gekozen voor 23 
september, een datum wat later in het zomerseizoen. Dan is het vaak nog 
mooi weer en ’s avonds is het al donker waardoor we ook een 
avondactiviteit konden organiseren. En inderdaad, het weer was prachtig. 
De hele dag was het stralend mooi weer en de jassen konden thuis blijven. 
De dag begon met een kinderbingo en later ook met een bingo voor de 
ouders waarvoor iedereen een prijsje van eigen zolder mee moest nemen. 
Hans praatte de bingo ook dit keer met veel plezier aan elkaar en de prijzen 
vlogen je om de oren. De jury moest even ingrijpen op het moment dat er 
een valse bingo bleek te zijn geroepen, maar verder werden de prijzen 
eerlijk verdeeld en heeft ieder kind een prijsje mee naar huis kunnen 
nemen.  
 

 
 
 
 
 
  



De plaatselijk Albert Heijn was ook dit jaar weer bereid om de drankjes en borrelhapjes te sponsoren 
en kamen zelf ook nog even polshoogte nemen van het feest. Inmiddels zat de sfeer er flink in en na 
een borrelhapje werd de bbq aangestoken. Voor de kinderen stond er een hoge stapel 
pannenkoeken klaar en de ouders konden zelf een stukje vlees bakken. De organisatie was dan ook 
zeer tevreden toen bleek dat het gehele assortiment aan salades en schalen vlees  op waren en 
iedereen tevreden aan de koffie ging. Voor de kinderen betekende dit uiteraard een ijsje die 
gezamenlijk op het muurtje in de straat werd opgegeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond een uur of zeven werden de kinderen naar bed gebracht en kon de organisatie het 
avondprogramma klaar gaan zetten. Daarvoor werd alle elektronica uit de kast gehaald en stond 
even later de beamer, scherm en computer gereed 
om een digitale quiz te starten middels de quizapp 
Kahoot. Iedereen had zijn mobiele telefoon in de hand 
om vliegensvlug vragen te beantwoorden over 
Eindhoven, stadsdeel Strijp en de Tjalkstraat / 
Klipperstraat.  Uiteindelijk mochten we een winnaar 
uitroepen die er met de prachtige nieuwe straat 
wisseltrofee vandoor ging. Marianne, je hebt het 
eerlijk verdient waardoor je ook dit jaar weer de 
wisseltrofee op de schoorsteenmantel mag zetten !! 
 
 
Het was weer een feest om niet te vergeten.  De nieuwjaarsborrel houden we traditiegetrouw iets 
kleiner maar ook daar zal de gezelligheid weer van afspatten !! 
 
Groet en bedankt voor iedereen zijn/haar aanwezigheid 
 
De organisatie, 
Ilse, Robert en Bas 


