
Lavendel regen, zeep, ballonnen, ken je buur- quiz en heel veel 

spijkers. 

Heel vroeg zijn we dit jaar begonnen aan het organiseren van het straatfeest. Het moest een mooi spektakel 

worden met veel zon. Ook de borders van de straat mochten een opknapbeurt gebruiken zodat ze er mooi bij 

stonden op het feest zelf.  

Daarom was de organisatie het weekend er voor al druk bezig met het opschonen van de borders en het 

planten van lavendel plantjes. 

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zo ver.  Het jaarlijkse straatfeest van de Tjalk/Klipperstraat zou plaats 

vinden. De organisatie had medio januari de datum vastgelegd met goede hoop op een zomerse dag. Het was 

immers eind juni en de langste dag had net plaats gevonden.  

Angstvallig hielden we de afgelopen weken dan ook de weersvoorspellingen in de gaten. Zonder geluk, zo 

bleek. Je kunt veel dingen beïnvloeden, behalve het weer. 

Toen het straatfeest om14.00uur begon, was ook de eerste volwassen regenbui een feit. Het is nog knap dat 

alle opgezette tenten het gehouden hebben. Iedereen kwam – ons doet vermoeden, om het weer in ere te 

houden- druppelsgewijs aanlopen.  Op de kinderen na. Want weer of geen weer, er stond een levensgrote 

zeephelling en daar moet je op glijden springen en klauteren . Met de nodige groene zeep er bij wordt het pas 

echt een groot feest. En dat je nat wordt, ach dat hoort erbij. Even naar mama, nieuwe outfit aantrekken om 

vervolgens weer opnieuw nat te worden. 

Wegens het grote succes van vorig jaar werd wederom een bingo georganiseerd. De tweedehands molen met 

wat ontbrekende ballen, werd ingeruild voor een splinternieuwe, omdat we er nog vaak gebruik van gaan 

maken is ons idee. Dit keer was de bingo echt alleen voor de kinderen. Voor de volwassenen hadden we dit jaar 

een ander doe activiteit in petto.  Ieder kindje ( of ze nu wel of niet gewonnen hadden) kreeg een kleinigheidje. 

Alle volwassenen kregen ondertussen een gekleurd verschillend bandje om. We bleven volhouden dat dit het 

all inclusive bandje was, wat toegang verschafte tot het straatfeest. Natuurlijk husselde we de mensen, zodat 

geen enkel stel bij elkaar zat en, mensen die elkaar niet zo goed kenden juist wel.  

Daarna hebben we de quiz uitgedeeld. De quiz bestond uit allerlei kennis en doe vragen van de buurt. Noem 

het maar op, het stond er in. Van tuinpoortjes tellen tot plaatjes raden tot kennis vragen over de buurt. 

Manman, wat werd iedereen ineens fanatiek. Ineens kon men wel door de stromende regen lopen om toch 

even de breedste boom op te meten of te kijken hoeveel verkeersborden er in de straat stonden. Rondom half 

5 moest men de vragen inleveren. Over de uitslag kon niet gediscussieerd worden maar dat werd toch driftig 

gedaan. Tot vandaag toe krijgt de organisatie appjes met mensen die toch in het archief zijn gedoken om 

antwoorden te achterhalen.  

De prijs was een goodiebag met gekochte dingen van de subsidie, wat tweedehands attributen en verkregen 

saunabonnen. Zo was het alles bij elkaar een waardige prijs waar om gestreden werd. 

Ook hadden we voor de kinderen een ballonnen wedstrijd. Aan iederehelium ballon hebben we een kaartje 

gehangen en de ballonnen op gelaten. We hopen nog steeds dat er ergens een ballon aankomt van iemand en 

dat die persoon het kaartje terugstuurt. 

Vervolgens kregen de kinderen zelf gebakken friet met frikandellen.  

Daarna volgden voor de volwassenen de BBQ, dit maal verzorgt door BBB catering, ( rian van de ven) op de 

strijpsestraat. De organisatie wilde evenals vorig jaar heel graag onze lokale ondernemer sponsoren en dat 

hebben we op deze manier bewerkstelligd. Ook dit was een succes en zeker voor herhaling vatbaar. In de prijs 

inbegrepen zat de bbq zelf, bestek enz. En alles werd weer netjes opgehaald. Rian deed de afwas zelf, ideaal. 



Helaas stak toen de tweede grote regenbui de kop op. Het waaide flink en de kinderen gingen naar bed. De 

volwassenen bleven dapper onder de tent hangen om vervolgens door te gaan. Met de laatste activiteit. Het 

spijkerslaan.  

Het is heel simpel. Men neme een boomstam en grote spijkers en slaan er om beurten in met een hamer. 

Hilariteit gegarandeerd. Ondanks het klamme weer had iedereen nog steeds lol. Een enkeling waagde zelfs nog 

een sprongetje op de zeephelling. Om deze daarna zo goed mogelijk af te drogen.  

Op alle nattigheid na, spreekt iedereen van een geweldig straatfeest. Eea was niet mogelijk geweest zonder 

jullie subsidie,de sponsering van de albert heijn en alle dingen die we ieder jaar maar weer van de stichting 

mogen lenen….. 

 

Hartelijk dank maar weer. 

En mocht dit verslag niet voor zich spreken dan volgen hieronder de foto’s…… 

 

Veel groeten, 

Janneke en Wijnand 

Bas en Femke  

  



     
  

     

 



 

 


