
STRAATFEEST 2019 ( TJALKSTRAAT KLIPPERSTRAAT)   
  
Dit jaar was het weer de beurt aan ons om het straatfeest te organiseren ( Janneke en Wijnand en 
Bas en Femke). In 2016 hadden we dit ook al eens met zijn vieren gedaan dus we waren behoorlijk 
gepokt en gemazeld.  
- In 2016 gokten we tijdens de langste dag van het jaar op goed weer, dit viel destijds helemaal in het 
water. Nu in 2019 nieuwe ronde nieuwe kansen. Erger kon niet, dachten we.  
- We zouden de speeltuin afhuren en een midzomerfestivalfeest geven. Aangezien de speeltuin maar 
beperkt beschikbaar was moesten we uitwijken naar 29 september. Maar hee met de nieuwe 
Nederlandse zomers geen centje pijn dachten we zo.   
- Helaas, de samenwerking tussen ons vieren is altijd geslaagd maar wat de weergoden betreft doen 
we het wat minder. Donderdagavond hebben zodoende nog een noodvergadering in moeten lassen. 
Moesten we het wel door laten gaan? Jawel was de conclusie, nu afzeggen was zonde.   
De dagen erna hebben we nog een aantal keer deze zelfde twijfel gehad. Zeker toen we hoorde dat 
er diverse festivals in de omgeving wegens noodweer afgelast werden. O o o.  
- Eenmaal zondag hebben we toch doorgezet. De Speeltuin is een grandioze plek om te huren. 
Genoeg ruimte en een kantine om naar uit te wijken ( niet onnodig met dit weer). Mede daarom ook 
hebben we dit keer gekozen voor een klein springkussen. Omdat er genoeg te beleven was in de 
speeltuin zelf.   
- Strijp binnen de ring wordt steeds professioneler wat betreft hun feestvoorraad. Dankzij hun 
konden we het een mooi feestje maken en hoefde we zelf nauwelijks iets aan te schaffen. We 
hebben gebruik gemaakt van de tent, de warmtelampen, de verlichting.   
Het feestje zelf was ondanks het weer ook een succes.   
- Bas en Femke hebben een oude VWT2 bus, waar ze altijd mee op vakantie gaan. Deze blijkt ook 
perfect te kunnen dienen als gebakskraam en saladbar.   
- Omdat het een echte festivalsfeer moest hebben, hebben we veel werk besteed aan de inrichting. 
Wegwijzer pijlen gemaakt (met schoolbordverf). Alles werd versierd met lampenkappen, bloemetjes 
tafelkleden, vaasjes, bloemen en kaarsjes.   
- Janneke en Wijnand kwamen met het lumineuze idee om het spel Crazy 88 te maken en te spelen.   
Het concept is simpel de uitvoering hilarisch. Voer allerlei opdrachten uit met je groep en maak hier 
een foto van als bewijs, hiervoor krijg je punten. Degene met de meeste punten krijgt de straatprijs: 
Uiteraard onze mooie bokaal: een schip in een fles, het is niet voor niets de botenbuurt. Maar ook dit 
keer heerlijke bonbons van Hilfrawa. We hadden met vieren behoorlijk wat werk om de groepen bij  
te houden want iedereen zowel jong als oud was bloed fanatiek. De appjes met foto en 
videomateriaal stroomde binnen.   
Elke opdracht had natuurlijk een Strijps tintje want het is dan ook niet voor niets een Strijps 
buurtfeest. Zo moest je in vloeiend italiaans een italiaans ijsje bestellen bij Firenze, een selfie maken 
bij de kerk op het trudo plein, iemand knuffelen in de Albert Heijn, en een lingeriesetje passen bij 
erotiekzaak Cupido.  U zult begrijpen sommige foto’s houden we voor ons zelf. Of gebruiken we 
momenteel als chantage materiaal. Maar ook andere opdrachten zoals, laat twee vreemde mensen 
je kussen of knuffel een Philips apparaat.   
- Voor de kids hebben we nog lekker marshmallows gebakken in een kampvuur en daarna kwam de 
Strijpse Smulwagen ons verwennen. Met friet en snacks zoveel we wilden. Voor de gezonde mensen 
onder ons was er de al eerder genoemde saladbar. Ook deze combinatie bleek een succes. Niet 
alleen van de friet maar ook van de salade werd veel gebruik gemaakt. Onder het genot van dit eten 
en een drankje hebben we op groot scherm met feestmuziek de beelden teruggekeken.   
Al met al kijken we terug op een mooie dag met veel sfeer.   
Strijp binnen de Ring bedankt dat jullie dit mogelijk gemaakt hebben voor ons!  
  



  
 



  

                        

               


