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3 september 2011 

Zwoele, zonnige straatmaaltijd
Na twee maanden regenachtige, 
koude avonden, kon Nederland op 
3 september opeens genieten van 
een heerlijke, zwoele zomer-
avond. En het was nu juist op dié 
dag, dat de straatmaaltijd van de 
Maredijkbuurt plaatsvond. Dit jaar 
1 lange tafel op de Maredijk vanaf 
de Piet Heinstraat tot bijna aan ’t 
Maredijkje. 
Dankzij het weer, het lekkere eten 
en drinken, de hulp van vele 

vrijwilligers, de muziek,  niet te 
vergeten (nieuw dit jaar) de ijsco-
kar, maar toch vooral dankzij alle 
deelnemers is het een geslaagd 
feest geworden.  
Iedereen ontzettend bedankt. 
Volgend jaar een nóg langere 
tafel, zodat nóg meer mensen 
kunnen meegenieten. 
 
(Op de website zijn meer foto’s te 
zien.) 
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Nieuws van de  
Eeuwfeestcommissie  
Maredijkbuurt 400 
 
Sinds de eeuwfeest-special van 
juni jl. (bijlage bij de nieuwsbrief) 
heeft de Eeuwfeestcommissie 
‘Maredijkbuurt 400’ niet stil 
gezeten.  
 
De commissie, bestaande uit de  
buurtbewoners Friso de Jong, Jan 
Gogelein, Jan Hengstmengel 
(voorzitter), Joke Spannenburg en 
Ton van Roijen, is verder gegaan 
met de voorbereidingen voor het 
eeuwfeest van onze buurt in 
2013. 
 
Voorafgaande aan het feestjaar 
zal er in de eerste helft van 2012 
al een fotowedstrijd gehouden 
worden. Vindt u fotograferen leuk, 
dan is dit uw kans op een leuke 
prijs en eeuwige roem.  
Een deskundige jury zal de 
inzendingen beoordelen. Nadere 
gegevens, zoals de inzend-
voorwaarden en de inzendtermijn, 
volgen nog. Maar u mag natuurlijk 
best alvast gaan nadenken over 
wat u in de eerste helft van 2012 
zou kunnen fotograferen. 
 
Over foto’s gesproken, de 
Eeuwfeestcommissie is naarstig 
op zoek naar oudere foto’s van 
onze buurt. Misschien heeft u wel 
één of meer kiekjes van uw huis 
of tuin, van uw straat, van de 

speeltuin, van een Koninginnedag-
feest, of van één van de vroegere 
buurtwinkels of andere bedrijven.  
 
U hoeft de foto’s beslist niet af te 
staan. Er kan gemakkelijk een 
scan van gemaakt worden. En 
mocht u zelf geen foto’s van de 
buurt hebben, vraag het dan eens 
aan uw buurman of buurvrouw of 
aan mensen die vroeger in de 
buurt gewoond hebben. Misschien 
hebben zij nog wel ergens een 
oude schoenendoos staan met een 
paar foto’s van de buurt. 
 
De Eeuwfeestcommissie zou ook 
graag in contact komen met 
buurtbewoners of voormalige 
buurtbewoners die leuke of 
minder leuke, bijzondere of in elk 
geval wetenswaardige verhalen of 
anekdotes over de buurt weten te 
vertellen. Eventuele gevoelige 
informatie zullen wij uiteraard 
vertrouwelijk behandelen en niet 
openbaar maken. 
 
Inmiddels heeft een aantal 
buurtbewoners al gereageerd op 
de oproep om leuke ideeën voor 
het eeuwfeest in te sturen. Veel 
dank daarvoor! We staan nog 
steeds open voor nieuwe ideeën. 
 

Al uw tips en vragen en al uw 
meldingen van interessante foto’s 
en verhalen zijn welkom bij de 
Eeuwfeestcommissie, t.a.v. Jan 
Hengstmengel, tel. 5222176, e-
mail j.hengstmengel@zonnet.nl 
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Maandag 24 oktober a.s. 

Extra Algemene 

Ledenvergadering 
Binnenkort houden we een extra 
Algemene Ledenvergadering. De 
huidige secretaris treedt af nu wij 
iemand als nieuw te benoemen 
secretaris kunnen voordragen. 
Daarnaast vragen we de leden 
akkoord te gaan met de 
herbenoeming van de huidige 
voorzitter en penningmeester.  
 
Leden zijn van harte welkom om 
de extra vergadering bij te wonen. 
Deze vindt van 20.00 tot 21.00 
uur plaats in de zaal van de 
speeltuin, Maredijk 100. 
 

 

Zwerfvuil 
‘Buurt prikkers’ gezocht  

 

Heeft u ook zo’n hekel aan die 
meeuwen die de vuilniszakken 
kapot pikken? We kunnen er wel 
wat aan doen door onze vuilnis-
zakken niet te vroeg aan de weg 

te zetten, of door de sterke gele 
zakken te gebruiken. Maar zelfs 
dat kan de meeuwen niet stoppen. 
 

 
Gelukkig stuurt de gemeente een 
veegdienst langs. Maar is het 
eigenlijk niet meer een taak van 
ons als bewoners om onze eigen 
straat schoon te houden?  
 
Wij zijn benieuwd of het lukt om 
een prikploeg samen te stellen die 
- bijvoorbeeld tweewekelijks – de 
straten schoonpikt. Lijkt het u of 
jou wat? Stuur even een mailtje 
naar info@maredijkbuurt.nl 
 
 

Lid worden  
Nog geen lid? Word lid! 
Door de straatmaaltijd zijn veel 
buurtgenoten lid geworden van de 
buurtvereniging. Allemaal bedankt 
en welkom! 
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.  
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Herinrichting 
Parkeerterrein ING 
De herinrichting van het 
parkeerterrein achter het ING 
kantoor is bijna klaar. Het gebruik 
van dit parkeerterrein door 
buurtbewoners is een onderwerp 
dat bij de enquete in 2009 veel 
genoemd is en dat ook regelmatig 
te vinden was bij de opmerkingen 
op de aanmeldformulieren voor de 
buurtvereniging. 
 

 
Wij zijn nog in contact met de 
beheerder van dit pand over de 
mogelijkheid dat dit terrein buiten 
kantoortijden gebruikt kan worden 
door buurtbewoners en tegen 
welke voorwaarden.   
Zodra we hier meer over kunnen 
melden, horen jullie dat van ons. 
 
 

Actueel 
Voor een aantal projecten zijn we 
nog in afwachting van acties van 
de gemeente.  

Het gaat dan om de hoeveelheid 
fietsenrekken in de buurt, de 
groenstrook langs de speeltuin, en 
de herinrichting van de water-
speelplaats aan het  Tamboerpad. 
 
Door vakantie en ziekte is 
vertraging opgetreden. We 
houden u op de hoogte.  
 
 

Oproep 
Interessante verhalen 
In onze nieuwsbrief van juni 2010 
stond een artikel over de tuin van 
Henk van den Berg, waar een 
grote verzameling gaslantaarns in 
te zien is. 
 
Heel leuk om zo een beetje kennis 
te maken met en te lezen over 
een buurtbewoner met een 
bijzondere hobby.  
 
Wij willen graag meer van 
dergelijke verhalen plaatsen in 
onze nieuwsbrief en zijn daarom 
op zoek naar buurtbewoners met 
een interessant verhaal over een 
bijzondere hobby, een fascinerend 
beroep, een bevlogen roeping, 
een mooie verzameling, het kan 
van alles zijn.  
 
Kent u iemand in de buurt waar 
een mooi artikel over te schrijven 
is, of heeft u zelf een interessant 
verhaal te vertellen, meldt dit dan 
door een mail te sturen naar 
info@maredijkbuurt.nl 


