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3 september 2011 

2e editie van de Straatmaaltijd
Weet u het nog? September vorig 

jaar zaten maar liefst 300 

straat/buurtgenoten verspreid 

over vijf locaties buiten samen 

aan tafel. De vele enthousiaste 

reacties hebben ons doen 

besluiten dit jaar weer een 

straatmaaltijd te organiseren, dit 

jaar met één lange tafel op de 

Maredijk.  

Alle deelnemende buren schuiven 

om 18.00 uur aan om met elkaar 

te kletsen, ontspannen, het 

meegebrachte eten te delen, 

lachen, drinken en genieten.  

 

Hoe werkt het? 

Deze maand gaan we samen met 

een aantal vrijwilligers alle huizen 

in de buurt af om iedereen 

persoonlijk uit te nodigen. Als u 

besluit mee te doen, noteren wij 

uw gegevens en krijgt u nadere 

instructies. Mochten wij u thuis 

niet aantreffen, dan wordt u 

schriftelijk uitgenodigd.  
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Wat kost het? 

Helaas zijn we genoodzaakt om 

dit jaar een kleine eigen bijdrage 

te vragen van iedereen die zich 

opgeeft om mee te doen. Leden 

krijgen hierbij korting omdat zij al 

contributie betalen. Het ‘loont’ dus 

om lid te zijn (of nu te worden!) 

van de buurtvereniging. 

 

Eigen bijdrage voor leden: 

Per adres EUR 2,50 voor de eerste 

persoon en EUR 0,50 p.p. voor de 

volgende personen. 

Rekenvoorbeeld:  

voor een familie van 4 personen 

komt dat op EUR 4,00 totaal. 
 

Eigen bijdrage voor niet-leden: 

Per adres EUR 5,00 voor de eerste 

persoon en EUR 1,00 p.p. voor de 

volgende personen. 

Rekenvoorbeeld:  

voor een familie van 4 personen 

komt dat op EUR 8,00 totaal. 
 

Wilt u meer weten? Kijk op onze 

website of stuur een mail naar 

maredijkbuurt@gmail.com 
 

Speciale bijlage 
Eeuwfeestcommissie 

Er is een commissie 

gestart die, onder 

leiding van Jan 

Hengstmengel,  in-

vulling gaat geven 

aan het 400 jarig 

bestaan van onze 

Maredijkbuurt in 2013. Bij deze 

nieuwsbrief treft u een ‘Special’ 

aan die is opgesteld door de 

Eeuwfeestcommissie, waarin u 

meer kunt lezen over hun 

plannen. 

 

Verslag proeverij 
een feestje van smaken! 

Maandagavond 30 mei mochten 

we een kijkje nemen in de wereld 

van onze buurtgenoot: chocolatier 

en wijnimporteur Alexandre.  

De buurtvereniging had die avond 

samen met Alexandre een 

proeverij van wijn en chocola 

georganiseerd in zijn atelier aan 

de Haarlemmerweg.  

Alexandre heeft veel verteld: hoe 

chocola gemaakt wordt, maar 

vooral veel over de verschillende 

smaken en hoe spannend en leuk 

het is om verschillende smaken te 

combineren. Natuurlijk werd er 

niet alleen gepraat, we kregen  
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verschillende soorten chocola te 

proeven.  

Alexandre had ook voor ons 

allemaal een warm gerechtje 

klaargemaakt (coquille) waarin 

chocola verwerkt was en dit werd 

gecombineerd met een heerlijke 

wijn.   

We hebben verder verschillende  

bonbons geproefd die Alexandre 

zelf verzint en maakt, alles weer 

begeleid door een bijpassende 

wijn. Een bijzondere, interessante 

en vooral lékkere kennismaking 

met het beroep en de passie van 

een buurtgenoot. 
 

Oproep 
Als u ook een interessant beroep 

of hobby heeft, waarvan u het 

leuk vindt dat buurtgenoten 

ermee kennismaken, mail dan 

naar maredijkbuurt@gmail.com. 

 

 

ALV 2011 
Op 18 april vond de Algemene 

Leden Vergadering voor 2011 

plaats. Dit keer op een bijzondere 

locatie: de gezamenlijke ruimte 

van de Oranjerie.  

Er werd een presentatie gegeven 

over dit bijzondere woonproject. 

Verder werden de lopende 

onderwerpen besproken. 

De notulen zijn verzonden naar 

alle leden (en op de website 

geplaatst). 

 

Lopende zaken 

 

Waterspeelplaats 
Tamboerpad 
Uit een enquête onder 

omwonenden van het Tamboerpad 

bleken meerdere bewoners 

interesse te hebben in een 

overdekte fietsenstalling op de 

plek van de voormalige 

waterspeelplaats. Anderen 

spraken zich uit voor meer groen. 

Momenteel bekijkt de gemeente 

wat de mogelijkheden zijn. De zes 

bewoners die hebben aangegeven 

eventueel te willen deelnemen in 

een projectgroep, krijgen te zijner 

tijd bericht.  

mailto:maredijkbuurt@gmail.com
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Groenstrook langs de 
speeltuin 
Voor de herinrichting van de 

groenstrook langs de speeltuin ligt 

de bal eveneens bij de gemeente.  

De buurtvereniging heeft de 

gemeente gevraagd de 

herbeplanting van de groenstrook 

zo snel mogelijk aan te pakken. 

 

Fietsenrekken 
In onze buurt is sprake van een 

gebrek aan fietsenrekken. De 

gemeente heeft aangeboden te 

verkennen in hoeverre uitbreiding 

van het aantal rekken mogelijk is. 

Wij houden u op de hoogte.   

 

Historische lantarenpalen 
De gemeente heeft ons verzoek 

historische lantarenpalen te 

plaatsen tot tweemaal toe 

afgewezen. We hebben besloten 

om de commissie voor de 400e 

verjaardag van de buurt dit punt 

vanuit haar invalshoek te laten 

oppakken. 

 

Vacature bestuur 

Wie wordt onze nieuwe 

secretaris m/v? 
Bij de herstart van de 

buurtvereniging  begin 2009 bood 

Jeanne Pruijn aan de werkzaam-

heden van het secretariaat op zich 

te nemen. Nu één en ander weer 

op de rit staat, is het tijd dat 

iemand het stokje overneemt. 

 

Dit betekent dat de vereniging op 

zoek is naar een nieuwe secretaris 

(m/v). De werkzaamheden 

bestaan onder andere uit het 

behandelen van de in- en 

uitgaande post, het maken van de 

agenda voor en het notuleren van 

de altijd gezellige bestuurs-

vergaderingen en de algemene 

ledenvergadering.  

 

Qua tijdsbesteding zal u 

gemiddeld twee avonden per 

maand met de buurtvereniging 

bezig zijn. Het is een leuke manier 

om samen met anderen een 

steentje bij te dragen aan onze 

mooie en gezellige buurt. Ervaring 

met Microsoft Office Word en 

Excel is wel nodig en natuurlijk 

enthousiasme voor de buurt!  

Neem voor meer informatie gerust 

contact op met Hans Leuhof,  

Per e-mail: 

voorzitter@maredijkbuurt.nl of 

per telefoon: 06-41225439. 

 

Oproep  
Nog geen lid? Word lid! 
Bent u nog geen lid van de 

buurtvereniging? Ga dan naar 

onze website en vul het 

aanmeldformulier in. Het kost u 

slechts EUR 5,- per jaar. En zoals 

u heeft kunnen lezen, levert het 

lidmaatschap u ook voordeel op,  

zoals een lagere eigen bijdrage 

voor de straatmaaltijd! 
 


