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Met het draaiboek van vorige jaren in de hand ging ook dit jaar een grotendeels nieuw  
organisatiecomité aan de slag om het straatfeest van de Tjalkstraat / Klipperstraat te organiseren.  
Zo werd er tegen de springkussen leverancier gezegd… doe maar dezelfde 2 als vorig jaar !! Waarna 
deze op basis van de voorgaande factuur 
dezelfde kussens kon leveren.  Ieder jaar 
betekent dit voor de 30 aanwezige kinderen 
altijd een garantie voor succes. De meeste tijd 
gaat toch zitten in het bedenken van het 
middagprogramma voor de kinderen en het 
avondprogramma voor de volwassenen. Dus 
sommige onderdelen zoals de springkussens 
wilden we simpel houden. Het thema dit jaar 
was Piraten, toepasselijk voor de Botenbuurt. 
Voor de kinderen bestond het 
middagprogramma uit 6 spelletjes en werd 
afgesloten met een cadeautje uit de grabbelton.  
Ze begonnen met het knutselen van een 
piratenhoed, en konden in tonnen met water 
haaien vangen.  
 
 

Voor elk onderdeel kregen de kinderen een 
piratenstempel . Ook was er een echte piratenrun 
uitgezet, want piraten moeten altijd fit zijn om de 
grote oceaan over te kunnen varen!! Ook het 
ballengooien was onderdeel van het programma. Met 
kanonskogels moesten alle piratenschepen 
omgegooid worden, iets wat voor de geoefende 
piratenkinderen uit de Tjalk- / Klipperstraat geen 
moeite was. De piratenboten die in elkaar gezet 
werden konden aan het eind van de middag 
opgegeten worden en onder het genot van een glas 
limonade werd de spellenmiddag afgesloten en 
konden de kinderen de springkussens gaan 
bestormen. Zoals op de foto’s te zien is was het ook 
dit jaar weer een stralend zonnig dag wat vaak in 
September het geval is.   
 
 

 

 

 

 



De plaatselijk Albert Heijn was ook dit jaar weer bereid om wat drankjes en borrelhapjes te 

sponsoren. Met het budget dat bij de straatbewoners was opgehaald, werd het avondeten voor de 

tweede keer geserveerd door Ottoman die 

een compleet Turks buffet wist neer te 

zetten. Voor de kinderen werden 

knakworstjes op tafel gezet zodat iedereen 

genoeg energie had om aan het 

avondprogramma te kunnen beginnen.  

De organisatie had veel tijd gestoken om 

in het thema van Piraten een vragen en 

opdrachtenspel uit te zetten waar teams 

tegen elkaar de strijd aan gingen om de 

felbegeerde straatprijs te kunnen winnen. 

In September is het altijd extra sfeervol in 

de donkere avond en iedereen ging 

enthousiast de strijd aan. De groepen 

gingen met statafel en campinglamp aan 

de slag waar een aantal opdrachten sneller 

opgelost werden dan verwacht. Zo moest 

er een blokkentoren worden gemaakt en 

werden er sommen gevraagd die een getal 

opleverde.  

 

 

Ook moesten de teams soms tegen elkaar “battelen”. 

Daarvoor werden de sterkste piraten geselecteerd om 

de springkussen race te doen of tegen een ander team 

touw te trekken. Dit leverde het winnende team 

tijdwinst op maar de verliezende teams moesten 

wachten om nog een keer te strijden tegen een 

volgend team. Met Tangram steentjes moest een boot 

gelegd worden wat meer tijd in beslag nam dan 

gedacht. Zodra een team een opdracht voltooid had, 

konden ze bij de organisatie een envelop halen met 

daarin een volgende opdracht.  

 

 

 

 



 

 

 

Zo waren er 4 deel-getallen in de straat te vinden die ook 

weer een code opleverde voor het eindspel. In een 

Piratenkist zat namelijk de straatprijs die met een codeslot 

geopend kon worden. Door het verzamelen van deelcodes 

moesten de teams in een eindspel een som oplossen die dan 

weer de eindcode opleverde voor de Piratenkist.  

De Piratenteams moesten een rij zeemansknopen ontrafelen 

en er werden snorren gemaakt waar het hele team een selfie 

van moest maken om naar de volgende ronde te kunnen.   

Uiteindelijk werd de code gekraakt en kon het winnende 

team de “boot in de fles” in ontvangst nemen die weer een 

heel jaar op de schoorsteen mantel mag prijken !!  

Aan het eind van het programma hielp iedereen weer mee 

om alles op te ruimen en de luchtkussens alvast op te rollen. 

Zoals ieder jaar werd het straatfeest afgesloten met nog een 

borreltje bij een klein haardvuur.  Het was wederom weer 

een erg gezellige dag en avond. Dat gaan we zeker volgend 

jaar zeker nog een keer herhalen!! 

 

 

Dank iedereen voor jullie deelname en tot volgend jaar. 

 

De organisatie; Dionne, Wies, Erica en Bas. 


