
Straatspeeldag Doelenstraat en Zomereik  

 

Zondag 11 september vond in de straten Doelenstraat en Zomereik voor de tweede keer de 

straatspeeldag plaats. Er stonden 4 grote attracties opgesteld: De cowboy run, de bootcamp, het 

piratenschip en de rodelbaan als spectaculaire waterbaan.  

Alle springkussens werden optimaal benut. De cowboy run was erg populair bij de kinderen, vooral 

ook vanwege de glijbaan. Het piratenschip was een enorm succes bij de kleintjes (onder de 6 jaar), 

juist ook vanwege de mogelijkheid om ballen af te schieten met de luchtkanonnen in het schip! 

Vanwege het net aan de voorkant konden de ballen naar hartenlust worden afgeschoten! De 

Bootcamp run daarentegen was niet alleen een leuke uitdaging voor de grotere jeugd en 

volwassenen, maar zelfs de (jongere) kinderen vermaakten zich enorm op dit kussen. Vooral op het 

einde van dit deel, waarbij ze zich letterlijk door het kussen moesten worstelen.  

De waterattractie in de vorm van de rodelbaan was ook een enorm succes, zowel bij de kinderen als 

volwassenen. Of je nu alleen of met z’n tweeën in een band naar beneden gleed, met wat extra 

zeepsop was de rit naar beneden nóg leuker! Zelfs zonder band werden er onderling wedstrijdjes 

gedaan wie het verst door kon glijden over de baan.  

Het evenement was van 11 – 17u, maar zodra het eerste springkussen stond werd er hier al 

enthousiast gebruik van gemaakt! Ondanks dat het evenement in de Doelenstraat en Zomereik 

plaatsvond, waren er ook bezoekers uit de buurt. Dit als gevolg van het verspreiden van de flyers in 

de wijk en mond-op-mond reclame. Wat ook positief opviel is dat de op- en afbouw van de 

springkussens ook bijdroeg aan het buurtgevoel en de saamhorigheid. 

Naast de springkussens nam DJ Sam ook dit jaar weer de muziek tijdens het evenement voor zijn 

rekening. Ook had Peter uit de Doelenstraat verschillende spellen voor de kinderen uitgestald, zoals 

o.a. Mens Erger Je Niet, sjoelen, kleuren en tafeltennis. Daarnaast was er op de kruising 

Zomereik/Doelenstraat een terras. 

De reacties van de bezoekers waren enorm positief! Volgens velen was deze opzet zelfs leuker dan 

vorig jaar! 

Het was echt een buurtevenement voor jong en oud! En dat wilden wij als organisatie juist graag 

zien. 
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