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WEBSITE 
Wist u dat er speciaal voor 

het eeuwfeest een website is 

gemaakt? 

www.maredijkbuurt400.nl 

Hierop vindt u al het actuele 

nieuws over de diverse 

activiteiten, nieuwtjes, 

verslagen, krantenartikelen, 

interviews, een webshop etc. 

 
 

BUURTBAND 
Er wordt een buurtband 
samengesteld met 
muzikanten uit de buurt. Het 
is de bedoeling dat zij op 12 
en/of 15 juni zullen 
optreden. Als je wilt 
meedoen, geef je op bij 
b.dijksman@casema.nl 
 

EEUWFEESTARTIKELEN 
 

Op de eeuwfeest website is 

een webshop waar speciale 

eeuwfeestartikelen te koop 

zijn: postzegels, t-shirts en 

tasjes. Ook is hier het boek te 

bestellen. 

GELEGEN BUYTEN DE MAREN-POORT 
Over de geschiedenis van de Maredijkbuurt verschijnt dit jaar een prachtig boek, 
getiteld ‘Gelegen buyten de Maren-Poort’. Hieronder een ‘voorproefje’. 
Het boek komt uit tijdens de open monumentendagen op 14 en 15 september. 
 

 

MUURGEDICHTEN 
 

Ter gelegenheid van het 
Eeuwfeest zal onze wijk 
worden verrijkt met in 
ieder geval 1 en wellicht 2 
nieuwe muurgedichten. 
De plek en de tekst van 
het 1

e
 gedicht zijn al 

definitief.   
Die van het 2

e
 gedicht zijn 

nog in onderhandeling. 
De gedichten worden 
geschilderd door  
Dhr J.W. Bruins.  
De onthulling van de 
muur- gedichten zal 
plaatsvinden in de 
feestweek. 
Houd de website in de 
gaten voor de datum van  
de onthulling! 
 
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 

De buurtvereniging biedt 

ALLE buurtbewoners een 

verjaardagskalender aan 

met (historische) foto’s 

van de wijk.  

 

‘STADS’POORTEN 
 

Het is de bedoeling dat aan 
het begin van de Maredijk 

 

Via maredijkbuurt400@gmail.com of via 
het contactformulier op de website 
www.maredijkbuurt400.nl kun je het boek 
al bestellen. Het boek kost EUR 15,00. 

 

Voor leden van de buurtvereniging is het 
boek GRATIS.  
Voor de overige buurtbewoners is het boek 
slechts EUR 10,00.  

Een blijvende herinnering 

voor alle buurtbewoners aan 

dit eeuwfeestjaar.  

De kalender zal huis-aan-

huis verspreid worden. 

een stadspoort wordt 
opgebouwd, die tijdens de 
feestweek een bijzondere 
entree tot de wijk zal zijn. 

 

Programma  Feestweek 
 

Zaterdag  8 juni – Straatmaaltijd 
De jaarlijkse straatmaaltijd vindt dit jaar in juni plaats als opening van de feestweek. Op de Maredijk, vanaf 
18.00. uur. In april gaan we de deuren langs om iedereen uit te nodigen. Alvast opgeven? Dan kan online met 
het aanmeldformulier op www.maredijkbuurt.nl. 
 

Maandag 10 juni – Biljarttoernooi 
Biljarttoernooi in Café Pomerans, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Meedoen? Geef je dan uiterlijk 14 april 
op door een mail te sturen aan Fred Martijn: fredenjoke@casema.nl. Geef hierbij aan of je beginner bent of 
gevorderde. Enkele weken voor het toernooi krijg je alle benodigde informatie. 
 

Woensdag 12 juni – Culturele avond 
De Leydse Kluchten Compagnie voert deze avond een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte klucht op 
vanaf het ‘speeleiland’ (bij mooi weer; bij slecht weer in de speeltuinzaal).  
In de speeltuinzaal volgt een Open Podium, waar buurtbewoners hun kunsten kunnen vertonen. 
Meedoen? Geef je op door een mail te sturen naar b.dijksman@casema.nl. 
  

Donderdag 13 juni – Open Klaverjasavond 
Klaverjastoernooi in de speeltuinzaal vanaf 20.00 uur. Meedoen? Geef je op door te mailen naar 
j.m.l.spannenburg@zonnet.nl 
 

Zaterdag 15 juni – Feestdag en -avond 
Overdag een uitgebreid feestprogramma in combinatie met de (eveneens jubilerende: 65 jaar) speeltuin, in 
en rondom de speeltuin met onder meer: kinderkermis, mee-speel-circus, markt met oude ambachten,  
optreden zeemanskoor Rumor di Mare, reünie oud-bewoners,  popcorn- en suikerspinmachine, ijsco etc. 
 

’s Avonds een spetterende feestavond met een overdekt podium op het doodlopende stukje Aloëlaan (naast 
Het Maredijkje). Hier zullen 1 of meerdere bands en dj’s optreden.  
Houd deze avond vrij. Het wordt een feestelijke afsluiting van de week! 

 

Meehelpen? Geef je op bij 
frisodejong@hotmail.com 

 
 

OPEN 
MONUMENTENDAGEN 
 

Tijdens de open monu-

mentendagen op 14 en 15 

september zal ook een  

route door onze wijk 

worden georganiseerd. 

Deze route wordt 

opgenomen in de Open 

Monumentengids van 

Leiden en zal leiden langs 

diverse monumentale 

gebouwen en woningen in 

onze wijk, die door hun 

bewoners/eigenaren zijn 

opengesteld voor deze 

gelegenheid. 

 

Wilt u uw woning hier voor 

aanmelden? Geef u op door 

een mail te sturen naar 
j.hengstmengel@zonnet.nl 


