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Straatmaaltijd 1 september 2012   

Met als primeur: koffie toe! 
Oké, het weer zat evenals vorig 

jaar ook flink mee, maar buiten de 

temperatuur zorgden we er vooral 

met elkaar voor dat de 

straatmaaltijd op 1 september 

jongstleden weer een succes was. 

Ruim 250 mensen hadden zich 

voor de maaltijd aangemeld.  

Met elkaar voerden we heel wat 

nieuwe gesprekken. En samen 

genoten we van (elkaars) 

kookkunsten, Italiaans ijs, 

espresso, cappuccino en natuurlijk 

vino. Daarbij werd voor de 

liefhebbers (en niet liefhebbers, 

sorry ) live Hollandse 

smartlappen gezongen.  

Voor diegenen die het gemist 

hebben, geen nood: komend jaar 

wordt de straatmaaltijd al in juni 

(8 juni) georganiseerd, als onder-

deel van een feestweek in 

verband met het 400-jarige 

bestaan van onze gezellige buurt! 

SEPTEMBER 2012 

FOTOWEDSTRIJD 
MAREDIJKBUURT 

Doe mee en win! 
Ki jk op pagina  2 
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Fotowedstrijd 
Fotografen opgelet! 
Het kan u niet ontgaan zijn dat 

onze buurt volgend jaar 400 jaar 

bestaat. Voorafgaand aan het 

eeuwfeestjaar organiseren we een 

heuse fotowedstrijd. Het thema is 

‘Mijn Maredijkbuurt’ en het is de 

bedoeling dat mensen een foto 

maken in de buurt van iets of 

iemand dat voor hen echt het 

Maredijkgevoel oproept. Dit kan 

een detail aan een gevel zijn, een 

huis dat je aanspreekt, een 

doorkijkje van je straat, een 

verkeersbord, het speeleiland bij 

het Virulypad, je buurvrouw of 

misschien de speeltuin.   

 

Wie kan meedoen? 

Heeft u ook een camera, hoe 

eenvoudig ook? Doe dan ook mee 

en maak een originele foto van uw 

of jouw Maredijkbuurt. Hoe meer 

diversiteit aan foto’s, hoe leuker 

het wordt. 

 

Hoofdprijs 

Bij een wedstrijd 

horen ook prijzen. De 

maker van de meest 

originele foto 

ontvangt een uniek 

hand gemaakt 

porseleinen beeld dat 

speciaal voor deze 

wedstrijd gemaakt is 

door een kunstenares 

uit onze wijk: Judith 

Bloedjes. 

 

Jouw foto op de Maredijk 

verjaardagskalender  

We zoeken minimaal twaalf 

originele foto’s om op te nemen in 

een speciaal voor het eeuwfeest 

uit te brengen verjaardags-

kalender. Stel je voor dat jouw 

foto hierin komt te staan! 

   

Inzendtermijn 

Wil je meedoen, mail je foto(s) 

dan uiterlijk 1 november a.s. naar 

j.hengstmengel@zonnet.nl. De 

winnaars zullen in december 

bekend worden gemaakt. Succes 

allemaal!   

 
Boek, postzegels, etc. 
Via www.maredijkbuurt400.nl zijn 

al diverse artikelen te bestellen, 

die gemaakt zijn ter gelegenheid 

van ‘ons’ eeuwfeest. Van de 

postzegels zijn al inmiddels al 

meer dan 100 velletjes verkocht! 

Momenteel wordt hard gewerkt 

aan een boek over de historie van 

de wijk. En de verjaardags-

kalender die wordt gemaakt met 

de foto’s van de fotowedstrijd is 

natuurlijk ook te koop. 

In de komende tijd zullen 

vrijwilligers de deuren langs gaan 

om te vragen of u postzegels wilt 

kopen en of u wilt intekenen voor 

het boek en/of de kalender.   
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Zomerborrel 
bij buurtcafé Pomerans 
In de laatste week voor de 

schoolvakantie hielden we onze 

eerste zomerborrel. Plaats was 

het terras van Café Pomerans op 

de hoek van de Rijnsburgersingel 

en de Maredijk. Circa dertig tot 

veertig buurtbewoners, van 

student tot oude bekende, troffen 

elkaar op donderdagavond 5 juli 

om samen de zomervakantie in te 

luiden. Het was reuze gezellig, 

mede dankzij de enthousiaste 

bediening van eigenaren Fred en 

Joke. Bedankt! 

 

Vrijwilligers 
gezocht voor los vuilnis 
Het valt de laatste tijd gelukkig 

mee, maar de meeuwen hebben 

de afgelopen tijd heel wat 

vuilniszakken gesloopt. Het 

gevolg: overal vuilnis op de 

straat. Gelukkig zijn er meestal 

mensen die het willen opruimen, 

maar fijn is het niet. Om het wat 

‘leuker’ te maken, hebben we als 

buurtvereniging vier vuilnis-

grijpers met vuilniszakklemmen 

bij de gemeente geregeld.  

Er hebben zich eerder  vrijwilligers 

gemeld om hier iets aan te doen. 

Voor hen en voor anderen wie het 

geen probleem vinden om af en 

toe wat vuilnis in de straat op te 

ruimen: meld je even aan voor 

een vuilnisgrijper en -klem door 

een mail te sturen naar 

info@maredijkbuurt.nl. 

In the Spotlight 
Peter van Leeuwen 
In deze rubriek maken we kennis 

met een lid van de buurtver-

eniging, doordat hij/zij een aantal 

vragen beantwoordt. 
 

Dit keer is dat Peter van Leeuwen, 

lid sinds 29 september 2010. 

 
Wie is Peter van Leeuwen? 

Ik ben 35 jaar 

gelukkig (en 

getrouwd) met 

Nel. 

Hobby's zijn 

wandelen met 

de hond en 

computer-en. 

 

Waarom woon je in deze wijk? 

Omdat het ons hier goed bevalt, 

lekker rustig en toch (bijna) 

midden in de stad. 

 

Als jij de burgermeester van deze 

wijk zou zijn, wat zou jij dan 

veranderen? 

Als ik een jaar of tien geleden 

burgermeester was geweest, had 

ik het wel geweten.  

Ik had in elk geval de bouw van 

de Oranjerie tegen gehouden, 

zonde van het stukje grond. 

Het weinige groen dat de wijk 

toch al had is nog minder 

geworden...ondanks alle bezwaren 

en protesten van heel veel 

buurtbewoners. 

 

Wat is je favoriete plek in de wijk? 

Piet Heinstraat 6 
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Wat zou je van ons willen weten? 

Wat is jouw vraag aan ons? 

Nou, eigenlijk niets, ik ben altijd 

wel blij dat er mensen zijn die zich 

inzetten voor verenigingen en 

buurten... Daar tijd en energie in 

willen steken, wij hebben ook 

jarenlang in het bestuur van de 

speeltuin gezeten. 

 

Oproep  
onderhoud Lucky Look 
Onze wijk bezit 

een kunstwerk, 

gemaakt door 

Toyoko Shimada. 

Dit kunstwerk 

moet hoognodig 

een onderhouds-

beurt ondergaan. 

Daarvoor is onder meer een 

(kleine) steiger nodig. Als u een 

steiger heeft die gebruikt kan 

worden, wilt u dat melden bij 

info@marediijkbuurt.nl. Uw hulp is 

zeer welkom! 

 

Moestuin met hek 
uitslag enquête  
Op basis van de 12 reacties die 

zijn binnengekomen op de 

enquete herinrichting water-

speelplaats Tamboerpad, gaan we 

een voorstel uitwerken voor een 

buurtmoestuin met een mooi hek. 

Een ‘cadeau’ voor de wijk met een 

hek dat bescherming biedt, maar 

ook transparant is. Denk daarbij 

aan hekwerk dat op kant lijkt, met 

bijvoorbeeld een patroon dat de 

geschiedenis van de plek in 

herinnering brengt. Of dat uitleg 

geeft over de beplanting in de 

moestuin. Onze wijk heeft een 

lange groene geschiedenis met 

warmoestuin en oranjerie waar we 

graag een nieuw hoofdstuk aan 

toevoegen. Bij het hek hoort een 

sleutelbeheerder. Dit voorstel 

moet nu worden uitgewerkt, 

sponsors gezocht en dan aan de 

gemeente voorgelegd. Wordt 

vervolgd. 

 

Word lid! 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging zet zich in 

voor en leefbare omgeving waarin 

we op een prettige manier met 

elkaar omgaan.  

Bent u nog geen lid van de 

buurtvereniging? Vul dan het 

aanmeldformulier in op onze 

website www.maredijkbuurt.nl. 

Het kost u slechts EUR 5,00 per 

jaar. 

 
 
 

 

Geheel onverwacht is Hugo 

Grimmelius woensdag 12 

september op 48 jarige leeftijd 

overleden.  

Hij was één van de drijvende 

krachten achter de speeltuin en  

aktief lid van de buurtvereniging.  

Wij wensen Joke en de kinderen 

veel sterkte toe met het 

verwerken van dit grote verlies. 
 

mailto:info@marediijkbuurt.nl

