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Maak kennis met uw bedrijvige buurtgenoot: 

Proeverij van wijn en chocolade 
De vereniging organiseert een 
nieuwe activiteit: kennismaken 
met een bedrijf van een 
buurtbewoner.  
Kent u Alexandre Bellion al? Deze 
smaak-kunstenaar woont op het 
Virulypad en is al jaren actief in 
alles wat met eten en drinken te 
maken heeft. Momenteel impor-
teert hij onder andere wijnen en 

in 2010 is hij zijn eigen atelier 
begonnen. Hier creëert hij zijn 
eigen bonbons (meer info  
www.chocolaterie-alexandre.nl). 
In samenwerking met Alexandre 
organiseren wij een Proeverij in 
zijn atelier. Op 30 mei bent u om 
20.00 uur van harte welkom bij 
Chocolaterie-Atelier Alexandre 
(Haarlemmerweg 70). Hier maakt 
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u kennis met Alexandre, zijn 
werk, zijn atelier en kunt u 
natuurlijk proeven van een aantal 
door hem geselecteerde wijnen en 
door hem gemaakte bonbons.  
De kosten van deze proeverij zijn 
EUR 12,50 per persoon. De 
buurtvereniging betaalt een deel 
van deze kosten, het andere deel 
is de eigen bijdrage die u zelf 
dient te betalen. Die eigen 
bijdrage is EUR 5,00 per persoon 
voor leden en EUR 10,00 per 
persoon voor niet-leden. 
Er is ruimte voor maximaal 25 
personen, dus meld u snel aan! 
 

Meld u aan door uw bijdrage over 
te maken naar rekeningnr. 
676995438 t.n.v. Vereniging 
Maredijkbuurt onder vermelding 
van ‘Proeverij’ en het aantal 
personen.  
 

Mmmmmm…….! 
 

Voor uw agenda:  

ALV: 18 april 
De Algemene Leden Vergadering 
wordt dit keer gehouden op een 
andere locatie: Oranjerie 14. Dit 
is de gemeenschappelijke ruimte 
voor de bewoners van de 
Oranjerie, waar wij deze keer ge-
bruik van mogen maken. Tijdens 
deze ALV wordt door een 
Oranjerie-bewoner een presenta-
tie gegeven over het ‘woonproject 
Oranjerie’. Verder komen de 
gebruikelijke onderwerpen aan 
bod. De agenda van de ALV wordt 

eind maart naar de leden 
verstuurd. 
 

Nieuwjaarsborrel  
Het was weer gezellig! 
Het is een goede gewoonte elkaar 
als buren aan het begin van een 
nieuw jaar te ontmoeten. Op 10 
januari hielden we onze jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel. Dit jaar troffen 
ruim dertig Maredijkbewoners 
elkaar in café Re-Spons. Het was 
gezellig, dus mocht u niet geweest 
zijn, kom dan komend jaar wel!  
  
Nieuw op de website: 
Prikbord 

Er is een nieuwe pagina online: 
www.maredijkbuurt.nl/prikbord, 
bedoeld om de saamhorigheid/ 
burenhulp te bevorderen. Op dit 
prikbord kunnen buurtbewoners 
een briefje ophangen voor hun 
buurtgenoten. Het is geen 
marktplaats, dus het is niet voor 
het te koop zetten van  spullen. 
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Wel voor: ‘wie wil mijn kat eten 
geven tijdens mijn vakantie’ of 
‘tuintegels gratis op te halen’ of 
‘hulp nodig bij snoeiwerk’ etc.  
U kunt vanaf de prikbordpagina 
heel makkelijk uw berichtje 
insturen. Wij plaatsen uw bericht 
en zullen die na 1 maand 
verwijderen (of eerder als u 
daarom vraagt). 
  

Straatmaaltijd 
3 september 2011 
De straatmaaltijd 2010 was, 
ondanks het slechte weer, een 
groot succes. Dit jaar gaan we 
voor een nóg grotere opkomst en 
mooi weer! 
 

Vrijwilligers 
Vorig jaar hadden zich gelukkig 
een aantal buurtbewoners 
aangemeld om mee te helpen met 
de organisatie. Ook dit jaar is hulp 
weer heel hard nodig.  

Wil je meehelpen, geef je op 

door een mailtje te sturen aan 

info@maredijkbuurt.nl 

 
Dit jaar zullen er een paar dingen 
anders zijn: 
 

1 Locatie  
We maken 1 lange ‘tafel’ voor de 
hele buurt op de Maredijk in 
plaats van de 5 locaties van vorig 
jaar. Wel zo gezellig! 
 

Eigen bijdrage 
Ook dit jaar is de contributie voor 
de buurtvereniging gelijk 
gebleven. De kosten voor dit 
evenement zijn echter hoog 
gebleken en daarom ontkomen we 
er niet aan dit jaar een eigen 
bijdrage te vragen. 
 

Voor leden: 

Per adres EUR 2,50 voor de eerste 
persoon en EUR 0,50 voor de 
volgende personen.  
Voor een familie van bijv. 4 
personen komt dat  op EUR 4,00 
totaal. 
 

Voor niet-leden: 

Per adres EUR 5,00 voor de eerste 
persoon en EUR 1,00 voor de 
volgende personen. Voor een 
familie van 4 personen komt dat 
dan op EUR 8,00 totaal. 
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In mei en/of juni bellen we weer 
bij iedereen aan om te vragen of 
jij/u wilt meedoen aan de 
straatmaaltijd en met hoeveel 
personen. Nadat u zich heeft 
aangemeld, zullen wij u verder 
informeren. 
 
Zet 3 september 2011 in ieder 
geval vast in uw agenda.  
Wij hebben er nu al zin in! 
 

Herinrichting 

waterspeelplaats 
We informeerden u eerder over de 
noodzakelijke herinrichting van de 
voormalige waterspeelplaats aan 
het Tamboerpad (t.o. kinderdag-
verblijf De Petteflet). 
 
Vorige maand is aan de bewoners 
van de Vendelstraat, Schutter-
straat, Poelgeeststraat en 
Virulypad (1-15) via een enquête 
hun mening gevraagd. Van de 90 
adressen ontvingen we 17 
reacties. Samen met de gemeente 
en een aantal bewoners zal op 
korte termijn een projectgroep 
worden geformeerd.     
 

Parkeren 
op bedrijventerreinen 

In de respons op de enquête van 
2010 werd het gebruik van de 
bedrijfsparkeerterreinen (ING en 
GGD) in de wijk veel genoemd. 
Met hulp van een aantal 
buurtbewoners hebben we in 

februari een aantal bedrijven 
aangeschreven en nagebeld over 
dit onderwerp.  

Alle bedrijven (dus ook ING en 
GGD) hebben helaas negatief 
gereageerd.  
Dankzij informatie van weer een 
andere buurtbewoner hebben we 
ook contact kunnen opnemen met 
de beheerder van het ‘ING-
gebouw’. Die ziet eventueel wel 
mogelijkheden. Het parkeerterrein 
wordt nu eerst heringericht en 
daarna wordt er weer contact 
opgenomen. Er is  dus nog een 
kleine kans op een positief 
resultaat. Wordt vervolgd. 
 

Oproep  
Nog geen lid? Word lid! 
Bent u nog geen lid? Ga dan naar 
de website, vul het formulier in en 
word lid. Het kost u slechts  
EUR 5,- per jaar! 
Zoals u heeft kunnen lezen, levert 
het lidmaatschap u ook voordeel 
op (lagere eigen bijdrage voor 
proeverij en straatmaaltijd). 


