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BUURTFEEST 
Buurtbarbecue op Burendag 2018 wederom succes 

Op zaterdagochtend 22 september keken de organisatoren van het 
buurtfeest Oostvlietstraat-Woelwijkstraat in Voorburg-Oud bedenkelijk 
naar de lucht. Donkere wolken hadden zich boven de wijk verzameld en 
de regen begon zonder tussenpozen uit de hemel te vallen. Later die dag 
zou de Buienradar-app nog door menigeen veelvuldig worden 
geraadpleegd. Maar desalniettemin veranderde de algemene instelling 
geen moment: de barbecue gaat gewoon door, en we maken er een 

gezellig feest van! Alleen 
verzorgingstehuis Het Anker liet weten 
af te zien van het uitje waar lang naar 
uit was gekeken. Kwetsbare ouderen 
in de kou laten stilzitten in een rolstoel 
is begrijpelijk geen verantwoorde 
keuze. Om de teleurstelling enigszins 
te verzachten werden er taarten naar 
hen toe gebracht.


Er waren veel aanmeldingen voor het 
feest, en om alle buurtbewoners 
droog te houden werd in allerijl 
getracht een zo groot mogelijk overdekt gebied te creëren op 
straat. Zodoende ontstond er een ‘droge zone’ midden in de 
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Ondanks de regen was 
het straatfeest een 
daverend succes

Er was zelfs een echte 
popcorn-machine

Het eten was uitstekend
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Oostvlietstraat door middel van partytenten en zeilen, vakkundig 
opgezet door organisatie en bewoners die spontaan hulp boden. Dit is 
precies wat onze wijk kenmerkt: onbaatzuchtige hulp van elkaar voor 
elkaar. 


En zo kon het feest vanaf 15.00 uur beginnen voor 55 volwassenen en 
22 kinderen uit de Oostvlietstraat en Woelwijkstraat: de popcorn-
machine maakte overuren, er werd gesmuld van de grote hoeveelheid 
zelf gebakte taarten, achter de professionele barbecues bereidden 
vrijwilligers het eten voor de gasten, men was voorzien van hapjes en 
drankjes, en op de achtergrond zorgde de muziek voor sfeer waardoor 
je zou vergeten dat het al de hele dag achter elkaar aan het regenen 
was. Alleen het springkussen was, in 
verband met gladheid, uit 
veiligheidsredenen opgeborgen. Het 
kon de pret bij de kinderen in ieder 
geval niet drukken, want zij vonden 

de dag hoe dan ook geweldig. De volwassenen waren 
eveneens lovend over wederom een succesvol straatfeest 
met barbecue, ondanks het tegenvallende weer. Het doel was 
bereikt: buren bij elkaar brengen en elkaar beter leren kennen, 
om zodoende de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. En het 
vooraf bedachte draaiorgel dat zou komen spelen? Dat bleek 
op de dag zelf niet te kunnen, maar we hebben de bewoners 
van Het Anker beloofd dat wij zullen zorgen dat het draaiorgel 
binnenkort een keer naar hen toekomt!


Graag willen we Vlietwensen bedanken voor de financiële 
bijdrage die we mochten ontvangen om dit feest te realiseren!


Cees en Ineke Pronk, Jack en Jennifer Kenters, Janny Koppe, Marieke Veenstra & Ralph Widya
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Zelfgemaakte taarten 
door buurtbewoners

Een feest voor jong en oud

Tot in de late uurtjes werd er bijgekletst


