
 

Beste buurtjes, 

Het straatfeest gaat door! Er hebben zo’n 20 volwassenen en 9 kinderen zich aangemeld. Het is echt 
bedoeld als straatfeest, dus nog niet aangemeld of geen fan van Bach: sluit gerust aan als je tijd hebt. 

Praktische zaken: 

 Parkeren: aan de oneven zijde (7 – 13) willen we het springkussen en partytenten plaatsen. 
Gaarne die zijde van de straat op 4 juli vrij houden van auto’s. (Auto)verkeer via even zijde 
blijft mogelijk, maar graag beperkt houden vanwege de spelende kinderen. 
 

 Gemeente: heeft ingestemd met een “klein evenement”. Ik ben aanspreekpunt. 
 

 Programma: het programma is beperkt tot de middag en vooravond. De buitenactiviteiten 
starten nu rond 14.00 uur. 

o 11.00-11.30 uur: koffie op nummer 11. Degenen die juist ’s ochtends tijd hebben kunnen 
bij mij op de koffie komen. Grote kans dat de Koffiekantate klinkt. 

o 14.00 uur: opblazen springkussen en start straatfeest. 
o 15.00 uur: voorbereiden Notenloop. 
o 15.30-16.00 uur: Notenloop (springkussen is offline) 
o 18.00 uur: eten met ‘concert’ 

 

 Muziek maken: wil je zelf muziek maken? Meldt het aan mij, dan kunnen we een geschikt 
moment uitkiezen, met name tijdens het eten. Er is een keyboard beschikbaar. 
 

 Eten en drinken: ik zorg voor koffie, thee en enige frisdranken en sappen. Er is taart en 
versnaperingen. Jouw favoriete drank kan net ontbreken, dus dat graag zelf meenemen. 
Ook voor het eten ’s avonds vraag ik iedereen zelf wat lekkers mee te nemen. Het thema is 
Italiaans, maar alles is welkom. Houdt je niet van plastic, dan ook eigen eetgereedschap 
meenemen. 

 

 Tenten, tafels en stoelen: willen jullie je eigen stoel meenemen. Ook tafels en tenten betrekken 
we uit eigen straat. Heb je een tafeltje en/of partytent beschikbaar? Meldt het mij! 

 

 Weer: we hebben eerder straatfeest-met-regen gehad, maar ditmaal gaan we voor mooi weer. 
Mocht noodweer losbarsten, dan kan het programma zo mogelijk binnen worden voortgezet. 

Actuele info volgt verder op http://www.nlsw.nl/straatfeest  

Met hartelijke groet, 

Ernst van der Pols 
 
Beekhuizerzand 11, e-mail: ekhvanderpols@hetnet.nl, tel. 033-4556504, (werk) 06-15007529 
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