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Wederom een succesvolle 
Burendag In de Blokstraat 
'Het is gewoon een mooi getieel' 
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De week voorafgaand aan de be
wuste 26 september, nationale Bu
rendag, lag er een voorlopig over
zicht op de deurmat, afkomstig van 
het Tussendoor Comité.* Onder 
andere onkruid wieden, borders 
opfrissen en jasmijnplanten beves
tigen stonden op het programma 
en niet te vergeten de traditionele 
straatbarbecue in de regen. Tradi
ties zijn er tenslotte om in stand te 
houden, heel logisch daarom dat 
de weersvoorspellingen net zo be
droevend waren als vorig jaar. En 
het jaar daarvoor. Want hoe we 't 
hier doen, doen we 't, die BBQ gaat 
door, hoe dan ook! 

Door: Tryntsje van der Meer 

Maar goed, eerst gaan we de straat 
opleuken. Ook ik trek mijn stoute 
werkhandschoenen aan, al heb ik 
geen benul van tuinieren. Enkele 
buurtgenoten des te meer, dus ik 
luister en voer uit. Scheppen, vegen, 
graven, planten, een kunstwerk 
maken van stoepkrijt, iedereen levert 
met een ongedwongen vanzelfspre
kendheid z'n bijdrage. Soms alleen 
coachend en opbouwend: 'Ziet er 
mooi uit jongens!' Ook dat helpt, de 
parkeerplek in de Blokstraat mag er 
weer wezen. Tussendoor drinken we 
koffie en blauwvingerthee en eten 
we zelfgemaakte baksels. Ook dat is 
typisch Burendag. 

Buurstraat 
Dan is het tijd om een kijkje te 
nemen bij onze goeie buren van de 

Groenestraat. Die hebben evenmin 
stil gezeten, gezien hun parkeerplek 
omgeven door lichtpaarse asters. 
Prachtig, zonder meer. En ook daar 
laten ze zich niet kisten door het weer, 
de BBQ staat al klaar voor gebruik. 

Partytent 
Zoals gezegd, geen ideale BBQ om
standigheden en daardoor verplaatst 
het volhardende gezelschap zich al 
snel naar een inderhaast opgezette 
partytent. Die af en toe bi jna 
wegwaait, maar dat gaat de pret niet 
drukken. Een buurman verhoogt de 
gezelligheid met fijne achtergrond
muziek en intussen eten we wortels, 
afgekoelde kip, stukjes stokbrood 
en 'Van wie is deze sla? Mag ik die 
opeten?' Nieuwe passanten melden 
zich, jonge ouders met hun kroost, 
tot pasgeborene aan toe en ook de 
Groenestraat komt buurten. We 
worden wat nat, maar houden ons 
staande. Heldere conclusie van een 
straatgenoot: 'Dit is een leuk straatje, 
het is gewoon een mooi geheel.' 

*Het Comité dat zich bezighoudt met 
alles rondom het Tussendoortje, de 
groene doorgang tussen de Blokstraat 
en de Groenestraat 
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