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‘Hebbie al een strippenkaart?’ Het buurjongetje schudt 
zijn hoofd. Patrick van der Ham veegt vanachter de 
suikerspinmachine nog wat slierten roze zoetigheid uit zijn 
haar en wijst naar een kraampje verderop. 
‘Daar kun je er een halen. Op de kaart zit 
een bon voor limonade, popcorn en je 
kan bij mij een suikerspin halen. Je krijgt 
er zelfs een lootje bij waarmee je een 
step kunt winnen. Dus goed bewaren hè!’ 
Op een drafje rent het knulletje naar het 
kraampje.
De strippenkaart is er gekomen om het 
straatfeest aan de Maldenburg dit jaar 
betaalbaar te houden, vertelt Patrick 
even later. ‘Alles is zo verschrikkelijk duur 
geworden. Op deze manier beperken 
we het aantal consumpties. Het was best 
spannend of we uit zouden komen met 
het budget.’  
Het is voor het eerst in twee jaar dat de 
Maldenburg weer uitpakt met een zomers 
straatfeest. Het werd duidelijk gemist. Het speelveldje waarop 
tal van activiteiten op het programma staan is stampens vol 
bewoners. Schminken, een kinderdisco, bloemstukjes maken, 
voetbal, darten, bingo… er is van alles te doen. 

Alles in de bonus
Hoe krijgen ze dat allemaal eigenlijk voor elkaar nu alles 
duurder wordt? Patrick: ‘Praat met de winkeliers in je buurt. Zo 
komen we bijvoorbeeld aan prijsjes voor de bingo. Ook gooide 

Nu dat weer... 

de supermarktmanager al onze aankopen in de bonus. Op de 
flyer zetten we dan hun logo en we bieden ook hulp aan als 
zij iets organiseren. Dan kunnen ze bijvoorbeeld onze tenten 

lenen. Ook andere Opzoomerstraten uit 
de buurt kunnen daarvoor bij ons terecht. 
We moeten elkaar immers helpen’

Hoe zit het eigenlijk in Hoek van 
Holland? Hebben ze daar ook last van 
inflatie? ‘Nou en of,’ beaamt Marianne 
uit de Radmarstraat. Maar om die reden 
stoppen met straatactiviteiten? ‘Geen 
denken aan!,’ zegt ze beslist. ‘Ieder 
jaar organiseren we wat met elkaar, 
bijvoorbeeld een groot straatdiner. Dan 
zitten we met elkaar aan een lange en 
vrolijk gedekte tafel.’ Het is niet alleen 
leuk en gezellig, het heeft een grotere 
betekenis voor de straat. ‘Ik merk na 
afloop van zo’n activiteit altijd dat de 

sfeer nog beter is geworden. Je groeit als 
buren dichter naar elkaar toe omdat je echt de tijd hebt om 
met elkaar bij te praten.’

Mag het een onsje meer?
Ook de Radmarstraat klopt aan bij de plaatselijke winkeliers. 
‘De kleine middenstander heeft het moeilijk, maar de 
consument ook. Samen moet je elkaar in deze tijd helpen. 
Mag er een onsje meer bij? vraag ik dan: het is voor onze 
straatactiviteit.’ Maar ook in de straat zelf wordt gezocht 

naar manieren om alles betaalbaar te houden. ‘We vragen 
bijvoorbeeld of iedereen eigen borden en bestek kan 
meenemen. Een flesje wijn, salades, een paar afbakbroden… 
als iedereen zijn kastjes uitruimt heb je zo een feestmaal 
bij elkaar.’ En vergeet ook het entertainment niet. Niks Lee 
Towers of Mart Hoogkamer… in elke straat is eigen talent te 
vinden. ‘Zo trad hier een buurman op die op zijn accordeon 
zeemansliederen speelde. Een jongen die een straat verderop 
woont kwam op zijn fiets langs en vond het zo gezellig dat hij 
spontaan zijn gitaar ging halen.’

Door naar Zevenkamp. Daar was het begin augustus een 
vrolijke boel op het speelveld aan de Gemshoorn. Een voetbal 
vliegt hoog door de lucht terwijl even verder, voorbij het groen, 
de metro vaart mindert voor halte Nieuw Verlaat. Er klinkt 
muziek, vrolijke kinderstemmen en onder een grote partytent 
is het fijn schuilen voor de brandende zon. 

Ninja’s en piraten
Naoual Azough heeft met haar buren een 
spelletjesdag op poten gezet voor de kinderen. 
‘Vooral voor de kinderen die niet op 
vakantie of nooit naar een pretpark 
gaan. Als je als buren samenwerkt, kun 
je er samen een hartstikke leuke dag 
van maken. Met de grote step uit het 
speelkeetje van Opzoomer Mee 
doen de kinderen een race. De 
Ninja’s tegen de Piraten. De 
spelregels worden ter plekke 
verzonnen maar de lol is er 
niet minder om.
Medewerkers van Gro-up 
Buurtwerk helpen vandaag 
een handje mee en maken nog even een rondje door de buurt 
om kinderen te wijzen op de activiteit. ‘Superfijn dat ze helpen 
en dat zou ook mijn tip zijn aan andere straten. Kijk altijd in je 
buurt of er organisaties zijn die je een handje kunnen helpen. 
In de partytent vallen de kinderen aan op het meegebrachte 
water en fruit: aardbeien, frambozen, kersen, perziken.

Daarnaast doet Naoual bij activiteiten ook graag een beroep 
op haar buren als ze iets in haar straat organiseert. Schminken, 
henna, een dansworkshop, dj’s, een rapgroep, een buurvrouw 
die de heerlijkste Surinaamse gerechten maakt. ‘Ik kijk altijd 
rond in mijn straat. Want iedereen heeft talent. Volwassenen, 
kinderen en vergeet vooral de jongeren niet. Ik regel dan 
een kleine attentie zodat ze de volgende keer hopelijk weer 
meehelpen’. Eigenlijk is Opzoomeren een goed middel tegen 

inflatie, door samen te werken en veel zelf te 
doen, kun je alles goedkoop houden.’

Zuinig met gemeenschapsgeld
Het zijn tips die Patrick van der Ham 

als muziek in de oren klinken. 
‘Ja, zelf doen is toch veel 

beter. Je hoeft ook niet 
alles in de winkel te kopen. 
Met een paar houten 
planken kun je het leukste 
speelgoed maken. De 

bouwtekeningen staan 
gewoon op internet. En wat 

ook een goed idee is: als 
een buur nou bijvoorbeeld 
iets bijzonders en lekkers 

kan koken… maak er dan meteen een workshop van tijdens je 
activiteit. Dat is ook gelijk een mooie manier om elkaar beter 
te leren kennen. Je bouwt door samen iets te koken gelijk een 
band met elkaar op.’

Het straatfeest aan de Maldenburg 
is inmiddels ten einde. Maar lang 
niet alles verdwijnt tijdens het 
opruimen in de vuilniszakken. 
‘Ben je mal,’ lacht Patrick. ‘Wat 
we nog kunnen hergebruiken 
of nog van pas kan komen, gaat 
naar onze opslag. Het blijft toch 
gemeenschapsgeld. Daar moet je 
zuinig mee omgaan.’

eb je dat weer! De 
afgelopen zomers was 
het soms flink puzzelen 

om met alle coronamaatregelen 
een straatactiviteit op 
poten te zetten. En nu dat 
eindelijk weer zonder 
problemen kan,  schieten 
door de inflatie overal de 
prijzen door het dak. Hoe 
houd je je straatactiviteit 
betaalbaar? Hoe pakken 
straten deze nieuwe 
uitdaging op?

Betaalbare straatactiviteiten

H
• Koop bij plaatselijke winkeliers (of koop aan 

het eind van de marktdag) en vraag korting
• Ga tijdig op zoek naar aanbiedingen voor 

je aankopen
• Zoek de talenten in je straat en betrek ze bij 

je activiteit
• Praat ook eens met andere actieve straten: 

hebben zij nog spullen te leen?
• Kijk of er buurtorganisaties zijn die kunnen 

meehelpen 
• Bewaar spullen voor een volgende 

straatactiviteit

Bespaartips voor je straatactiviteit

Naoual Azough (rechts) en  
Stephanie Lamsberg van Gro-Up

Straatdiner Radmarstraat

Collage straatfeest Madenburg. Tweede foto: Patrick van der Ham deelt suikerspinnen uit




