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B U U R T K R A N T  

FEESTELIJKE  

OPENING:  
KOMT ALLEN!  

E X T R A  E D I T I E  -  O P E N I N G  

Na een ingrijpende verbouwing is het speel-

tuingebouw weer helemaal gebruiksklaar. Het 

ziet er fantastisch uit en van wijkbewoners die 

al een kijkje kwamen nemen, kregen we alleen 

maar complimenten. U kunt het nu ook van 

binnen komen bekijken. 
 

De officiële opening van het speeltuingebouw 

Rondom de Maredijk is op zaterdag 16 januari 

met een feestelijke borrel.  
 

Van 15:00 uur tot 19:30 uur is iedereen van 

harte welkom: Leden van de speeltuinvereni-

ging en van de buurtvereniging en alle overige 

buurtgenoten.  

Ook nodigen we de verschillende geldschieters 

uit die het financieel mogelijk hebben ge-

maakt. 

Rond 16:30 uur verricht wethouder Roos van 

Gelderen de officiële opening.  
 

Nieuwe initiatieven zoals de kookclub, lezing 

op zondag en de koffieochtenden zullen gepre-

senteerd worden.  
 

De openingsborrel is tegelijk de  

nieuwjaarsborrel  van  

vereniging Maredijkbuurt. 
 

Graag schenken we u een glaasje, omdat we 

blij zijn dat het een prachtig gebouw is gewor-

den, waar we als Maredijkbuurt echt trots op 

kunnen zijn.  

 

Speeltuinvereniging Rondom de Maredijk en 

Vereniging Maredijkbuurt. 
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Krijn Tabbers is architect bij het 

Leidse VVKH en woont op de Rijns-

burgersingel, tegenover de parkeer-

garage in wording. Hij adviseerde de 

projectgroep aan het begin van de 

verbouwing. Krijn was de eerste die 

aanraadde om de bestaande indeling 

van het gebouw grotendeels los te 

laten: in zijn schetsen stond ‘opeens’ 

de keuken op de plek van het toilet-

blok en omgekeerd. En vooral: de 

entree was aan de speeltuinkant. 

 

‘Het interieur vind ik echt een ver-

rassing. De kleuren, het licht, het is 

mooi geworden. Verzorgd, en heel 

uitnodigend. Vroeger was je toch 

eigenlijk liever niet in die zaal, nu is 

het een leuke ruimte om te zijn. 

Het gebouw was natuurlijk een paar 

keer aangepast en daardoor verrom-

meld. Het heeft nu ook weer een 

soort logica teruggekregen, met de 

ingang aan de tuinkant en naast de 

portiersruimte. En het is heel mooi 

dat je binnen weer contact hebt met 

de speeltuin. 

 

Of ik iets kan bedenken wat nog 

beter had gekund? Misschien had je 

ook een aansluiting kunnen maken 

met die plek tussen het gebouw en 

het basketbalveldje, waar mensen in 

de zomer zo graag zitten. En ik 

stond net buiten even naar die re-

genpijp te kijken. Ik weet zeker dat 

die nieuw is. Waarom maak je daar 

een regenpijp, als je er vervolgens 

een knik in moet maken? Dat is een 

schoonheidsfoutje, daar moeten ze 

nog even wat aan doen.’ 

 

     ‘De ruimte is nu heel uitnodigend’ 

V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B U U R T  

IN THE SPOTLIGHT: JOOP HONSBEEK 
Joop Honsbeek (bijna 74) : vol mooie 

herinneringen aan Speeltuin Rondom 

de Maredijk  

Hij woonde 36 jaar op de Aloëlaan, tot hij 

verhuisde naar de Merenwijk en later  Lei-

derdorp. Overal waar hij komt, wordt het 

onmiddellijk gezellig. Want organiseren 

kan hij als de beste. In het seniorencom-

plex waar hij nu woont, houdt hij bingo-

avonden. En met Oud en Nieuw staat er 

een partytent, ‘voor alle mensen die an-

ders alleen zijn’.   
 

De mensen die hem kennen, zal het niets 

verbazen. Joop is een man die mensen 

samenbrengt en leven in de brouwerij 

brengt. Dat deed hij tijdens de 12 jaar dat 

hij voorzitter was 

van Rondom de Ma-

redijk en als oprich-

ter van de kaartclub 

– die nog steeds 

elke donderdag in 

het speeltuingebouw 

bij elkaar komt.   

Hij draagt de speeltuin een warm hart toe 

en geniet er dan ook van dat er nu een 

nieuw gebouw staat, dat aan de eisen van 

deze tijd voldoet. ‘Dat andere gebouw was 

natuurlijk op. Wij zaten regelmatig met 

onze winterjassen aan te kaarten omdat 

de verwarming het niet deed. Daar zijn we 

leden op verloren. We zijn erg blij met hoe 

het nu geworden is.’  
 

Joop heeft heel wat werk in de speeltuin 

zitten en kan smakelijk vertellen over de 

periode dat hij nauw betrokken was bij 

de exploitatie ervan, van vlak voor het 

vijftigjarig jubileum in 1998 tot zijn ver-

trek in 2008. ‘Ik herinner me de Koningin-

nedagfeesten in de buurt. Dan stonden er 

allemaal marktkramen in en om de speel-

tuin, en fietsten alle kinderen op versierde 

fietsjes door de buurt. In de Schutter-

straat was er een mini-kermis en vaak 

kwam de burgemeester, toen nog Goe-

koop, langs. Dat is nu niet meer.’  
 

‘Het gaf ook wel gedoe hoor, hoe vaak er 

werd geklaagd over geluidsoverlast. Ik 

stond een keer klaar voor het Sinterklaas-

feest, toen er een motoragent kwam van-

wege een klacht uit de buurt. Ik zei: ‘Maar 

agent, we vieren hier féést. Daar hoort 

toch een beetje herrie bij?’ De politie 

kwam zelfs een keer langs toen we met 

zes man een bestuursvergadering had-

den, ín het speeltuingebouw. Die wijk-

agent stapte binnen en begreep er zelf ook 

niks meer van toen hij ons zag zit-

ten. Later die avond, toen ik naar huis 

ging, hoorde ik een paar studenten die op 

een dakterras gitaar aan het spelen waren. 

Dat verklaarde een hoop.’  
 

Wat Joop nooit zal vergeten, zijn de reisjes 

die elke zomervakantie werden gemaakt 

met de kinderen uit de buurt. ‘Dan huur-

den we een bus en gingen we naar een 

pretpark. Daar hoefden de kinderen niets 

voor te betalen. Op 

die dagen gingen er 

veel vrijwilligers 

mee, op elk groepje 

van zes kinderen 

één. Want het was 

natuurlijk best een 

verantwoordelijk-

heid. Aan het einde 

van de dag was het 

altijd weer goed 

tellen of iedereen in 

de bus zat. Eén keer 

stond de bus met 

draaiende motor 

klaar en stond er 

nog een kind van 

een jaar of zes bui-

ten te treuzelen. Ik zei: ‘hup jongen, de 

bus in, we gaan.’ Eenmaal in de bus ging 

An van der Vlist, die er altijd bij was, tel-

len. Zegt ze: “Joh, ik heb er één te 

veel.” Ik zei: “Eén te veel? Dat heb ik nog 

nooit meegemaakt.” Bleek dat dat jongetje 

dat ik in de bus had gedouwd er helemaal 

niet bij hoorde.’ Joop kan er zelf smakelijk 

om lachen.   

Hoewel hij graag vertelt over die goede, 

ouwe tijd, is hij er de man niet naar om te 

roepen dat vroeger alles beter was.  
 

‘Zoveel is er niet veranderd, hoor. De 

speeltuin is nog steeds een geweldige plek 

in de wijk. En als er problemen opdoemen, 

dan lossen we die op. Zoals toen er, van-

wege de bouw van de appartementen aan 

het Virulypad, een flink stuk van de speel-

tuin werd opgeslokt. Ik heb er toen voor 

gezorgd dat er een voetbalkooi kwam die 

óók vanaf de Maredijk bereikbaar was, 

buiten de openingstijden om. Daarvoor 

hebben we ooit nog een mooi bedrag ge-

kregen tijdens de Peurbakkentocht.’  
 

Dat is Joop ten voeten uit: een praktische 

man. ‘Rondom de Maredijk had jarenlang 

geen huisnummer. Het was altijd 

‘tegenover 78B’. Leveranciers hadden dus 

grote moeite ons te vinden. Op een dag 

vond ik in mijn schuurtje drie grote plastic 

cijfers: twee nullen en een één. Ik ben een 

rondje over de Maredijk gaan lopen en 

toen ik zeker wist dat nummer 100 niet 

bestond, was het adres van Rondom de 

Maredijk sinds die dag Maredijk 100. 

Niemand die daar ooit wat van heeft ge-

zegd.’  

Meer nog dan zijn eigen inspanningen, 

hecht Joop eraan dat wordt vermeld hoe-

veel tijd en moeite wijkbewoner Daan Be-

kooy in de speeltuin heeft gestoken.  

‘Zonder die man, zag de speeltuin er nu 

heel anders uit. Toen hij ervoor zorgde dat 

er een zwembad in de speeltuin kwam, 

heb ik er als voorzitter op gestaan dat 

dit de naam ‘Daan Bekooybad’ zou krijgen. 

Daar was iedereen het mee eens.’ 

B U U R T K R A N T   E X T R A  E D I T I E — O P E N I N G  

UIT DE BUURTTUIN 

Het lijkt alsof er in de winter weinig te doen 

is in de tuin. Dat klopt voor zover het de 

planten betreft. Die laten we gaan. Ze ster-

ven af en in het voorjaar krijgen die weer 

meer aandacht. Nu is het tijd voor de infra-

structuur. Voor ons betekent dat: Een trap 

aanleggen om water uit de sloot te kunnen 

halen. Ook moeten er nog wat bomen ge-

snoeid en gekapt worden om ruimte te ma-

ken voor de bijzondere bomen. En aan het 

hek willen we graag een bord. Aan u de 

vraag: Wie wil ons daarmee helpen. Op 14 

februari hebben we van 14:00 uur tot 16:00 

uur een tuinklussenmiddag. Aanmelden bij  

Bert van Sprundel tel 06-13681169. 

KOFFIE OP DE DINSDAGOCHTEND 
Er zijn steeds meer activiteiten in het 

buurthuis. Zomaar even binnen lopen 

voor een kop koffie moet ook kunnen.  
 

Op dinsdag 16 februari om 10:30 uur 

schenken we de eerste koffie voor wijk-

genoten. We willen niet alleen koffie 

drinken, maar dit eventueel koppelen 

aan een activiteit.  

Dat kan van alles zijn: spelletjes 

(kaarten , sjoelen e.d.), thema’s (e-mail, 

I-pad, gezondheid), of handwerken 

(breien, haken, quilten). In de boeken-

kasten kunt u op zoek naar een nieuw 

boek. Ideeën genoeg!  Alleen koffie drin-

ken kan natuurlijk ook. Dus, kom langs 

op 16 februari om half 11. 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 

met Christa de Boer: 06-526 49 828 

Margje Vlasveld, Margareth Dent en Lucja Grodzicka zitten boordevol plannen om iets te doen met eten in het buurthuis.  

Koken voor de buurt en eten met buurtgenoten is het idee. Een mooi plan, want eten is een sociale activiteit bij uitstek. Het 

brengt nog veel praktische problemen met zich mee: Keukenspullen moeten nog worden gekocht, wie wast er af, wat zijn goede 

dagen, hoe vaak koken we, wat koken we? Na enige discussie zijn de dames er uit. Ze weten wat ze willen. Ze kijken met span-

ning uit naar de reacties uit de buurt. 

 

Lucja: “We willen graag het speeltuingebouw gebruiken als ontmoetingsplek om gezellig met elkaar te eten en daarna koffie te 

drinken, misschien een spelletje te doen of gewoon een praatje maken. We denken dat het een goed idee is om mensen met el-

kaar in contact te brengen door samen te eten.” 

En Margje vult aan: "En de kinderen zijn van harte welkom voor een superlekkere lunchtafel met verse groenten en fruit".  

 

De 1e (vegetarische!) aanschuifmaaltijd is al gepland, op vrijdag 5 februari, opgeven kan bij Lucja: etenopdemare-

dijk@gmail.com of tel: 06-50277796 

Op maandagavond 1 februari is er ook al een aanschuiftafel gepland, inloop om 17:30 uur, opgeven bij Margareth: etenopdema-

redijk@gmail.com of tel: 071-5153232 

Woensdagmiddag 10 februari is er lunch met soep en 

salade voor kinderen (onder begeleiding van hun (groot)

ouders) 12:30 uur– 14:00 uur. Opgeven via etenopdema-

redijk@gmail.com of bij Margje, tel: 071-5226703 

 

Wilt u kennis maken met de initiatiefnemers, meehelpen 

met de organisatie of de uitvoering of wilt u eerst even de 

sfeer proeven? 

Dan bent u van harte welkom op 22 januari om 19:30 

uur, u kunt dan niet alleen de sfeer komen proeven, er 

staan dan ook lekkere hapjes voor u klaar. Het is fijn als u 

even van te voren laat weten of u komt, aanmelden bij 

Lucja. 

 

Het idee voor het vervolg: 

Elke 1e en 3e maandagavond van de maand een aan-

schuiftafel. 

Elke 1e vrijdagavond van de maand een bijzondere aan-

schuiftafel, bijvoorbeeld vegetarisch, marokkaans, slow 

food... 

Elke 2e woensdagmiddag van de maand lunch met kinde-

ren van 12:30 uur tot 14:00 uur. 

 

Zet in je agenda en volg de Buurtkrant voor de  

vervolgdata!!! 

ETEN OP DE MAREDIJK 



V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B U U R T  

De projectgroep buigt zich over de tafel 

die vol ligt met plattegronden en schetsen. 

"Welke tekening bedoel je, Elly?" vraagt 

Christine. "Nou die met de bar gedraaid en 

de toiletten in de hoek". "O ja, je hebt 

gelijk, zo kan het wel, weer een probleem 

opgelost". "Nou, niet helemaal" zegt Job, 

"want zo houden we te weinig ruimte over 

voor de kasten." We puzzelen verder. Het 

is lastig. We willen meer licht de zaal in 

laten stromen, maar we moeten ook reke-

ning houden met de opslagruimten van de 

Speel-O-Theek en de Kluchtencompagnie. 

De doorbraak komt later op de avond als 

we besluiten de complete keuken te ver-

plaatsen en de gevel er "helemaal uit te 

rammen". Onze architect Peter Riemens 

glimlacht mild bij deze stoere taal, maar 

gaat tevreden naar huis.  

De projectgroep heeft zijn schetsontwer-

pen de afgelopen weken vele malen omge-

gooid, maar nu ligt er een helder plan voor 

de verbouwing. Het is september 2014. 

 

In het najaar werken de projectgroep en 

Peter de details van het plan uit. Speel-

tuinbestuurders Elly, Rien en Job brengen 

de jarenlange ervaring in met de verhuur 

van het gebouw. Christine en Jeroen 

(Vereniging Maredijkbuurt) letten er op 

dat het gebouw straks voor verschillende 

buurtactiviteiten bruikbaar is. De prijs-

vraag in de zomer van 2014 heeft al enke-

le leuke voorstellen opgeleverd.  

De echte klapper komt in december 2014 

als de Initiatiefgroep Maredijkbuurt en de 

buurtvereniging de Herfstpremie winnen 

van Fonds 1818 en het Leidsch Dagblad. 

Sindsdien organiseert de Initiatiefgroep 

vele activiteiten in en rond het gebouw 

(zie diverse artikelen in deze Buurtkrant). 
 

De projectgroep knutselt een ambitieus 

verbouwingsplan in elkaar waarin de keu-

ken wordt verplaatst om ruimte te maken 

voor een brede, open entree van het ge-

bouw. We tekenen een tuinkamer in die 

uitkijkt over de speeltuin. De grote ramen 

garanderen een royale instroom van dag-

licht. Met veel enthousiasme storten we 

ons op de indeling van de keuken en het 

toevoegen van een minder-validen toilet 

aan de toiletgroep. Daan Bekooy springt 

op tijd bij om de riolering in orde te krij-

gen. 

Tegen het einde van 2014 blijkt uit Peters 

berekeningen dat onze begroting ongeveer 

75 procent hoger uitkomt dan het budget 

dat de gemeente heeft toegekend. We 

kijken elkaar ernstig aan: "Wat doen we? 

Versoberen?" Nee, daar heeft niemand zin 

in. We gaan op jacht naar subsidies en 

boeken resultaat. De bijdragen van Fonds 

1818, het WOZ fonds, het Oranjefonds en 

het Businessplatform Schipholweg maken 

het mogelijk de verbouwing volgens plan 

uit te voeren.  

De definitieve begroting laat ook toe tege-

moet te komen aan een wens die naar 

voren komt op de informatieavond van 

eind april 2015, namelijk het vervangen 

van de blauwe Trespa platen aan de bui-

tenkant van het gebouw. 
 

Op 1 september 2015 begint de verbou-

wing. Aannemer Degewij weet de klus 

binnen de geplande termijn van 3 maan-

den te klaren. Er is voortdurend overleg in 

het gebouw en per e-mail. Het gaat nu 

vaak over keuzes die grote gevolgen heb-

ben voor de gebruikservaring. Bijvoor-

beeld, welke lampen hangen we op, waar 

plaatsen we de koelkasten en welke kas-

ten moeten op slot kunnen? De inrichting 

wordt verzorgd door Christine, met hulp 

van Elly en Christa (en Dieky). Zij zetten 

de projectgroep aan het werk bij de af-

stemming van wandkleur en vloerbedek-

king, maar bereiden ook een fantastische 

verrassing voor door een enorme nostalgi-

sche foto van de directe omgeving op de 

muur te plaatsen.  

Het gebouw is begin december in gebruik 

genomen. De eerste, bijna onvermijdelijke 

kinderziektes zijn aan het licht gekomen 

en verholpen. De projectgroep is trots op 

het resultaat en bedankt aannemer Dege-

wij, architect Peter Riemens en alle be-

hulpzame vrijwilligers voor de soepele 

samenwerking.  

WE VERPLAATSEN DE KEUKEN! 

B U U R T K R A N T   E X T R A  E D I T I E — O P E N I N G  

Het heeft een flinke tijd geduurd voordat hij van start kon. Maar nu is het zover. Het buurt-

huis is klaar en Ruud Binnendijk kan beginnen met zijn praatprogramma. Elke laatste zon-

dagmiddag van de maand kun je Ruud vinden in het buurthuis aan de Maredijk waar hij 

spraakmakende mensen aan tafel heeft, die iets te vertellen hebben over de buurt, de stad, 

het land of wellicht de wereldproblemen. En zo’n spraakmakend mens zou wel eens jouw 

buurvrouw of buurman kunnen zijn uit jouw straat! 
 

Ruud woont sinds 2010 in de Piet Heinstraat. De liefde heeft hem buurtbewoner gemaakt. Hij 

is ingetrokken bij Titia Bouma die hier al wat langer woont. Voor een Rotterdammer een be-

hoorlijke overgang naar onze provinciestad, hoewel de rollende r van Leiden hem regelmatig 

aan Rotterdam doet denken. Ruud is enthousiast over onze buurt waarin hij toevallig terecht 

is gekomen. Het is een gezellige en gemengde buurt. De Piet Heinstraat is een straat waarin 

iedereen elkaar kent en samen dingen doet. 

Ruud is professioneel organisator van congressen. Hij komt uit de wereld van de reclame. Hij 

vindt het leuk om met zijn werkervaring een uniek project in ons buurthuis te beginnen. Hij 

wil stad- en buurtbewoners de gelegenheid geven hun verhaal te vertellen in een gemoedelij-

ke sfeer in ons vernieuwde buurthuis. Je moet volgens Ruud denken aan “De wereld draait 

door” maar dan op Ruuds eigen wijze. Ruud: “Er wonen in onze buurt veel interessante men-

sen, die over een bepaald onderwerp veel weten. Het zou 

leuk zijn om ze de gelegenheid te geven om hun verhaal te 

vertellen. En dan meer in de vorm van een gesprek met de 

buurtbewoners dan in de vorm van een lezing. Je moet vra-

gen kunnen stellen en over het verhaal van de buurtbewoner 

kunnen praten.” Uiteraard zijn we benieuwd naar zijn pro-

gramma en de mensen die Ruud op het oog heeft om in zijn 

programma op te laten treden. Hij is nog bezig met het be-

naderen van mensen. 
 

Zondag 31 januari gaan we van start. 

Inloop vanaf 15:00 uur. Ruud begint om 15:30 met zijn gas-

ten te praten. De bar is open voor een gezellige nazit. 

Daarna elke laatste zondag van de maand 15:30 uur. 

Buurtbewoners: Zet het in je agenda en komt dat horen en 

zien! 

AAN TAFEL BIJ RUUD 
‘SPEELTUIN       
GEBOUW´ DEKT 

DE LADING NIET 
MEER 

Op 16 januari 2016 wordt het 

prachtig nieuwe gebouw in de 

Speeltuin Rondom de Mare-

dijk geopend.  

Het gebouw is van de speel-

tuin maar het gebruik van het 

gebouw verandert. Het wordt 

veel meer een gebouw waar 

buurtactiviteiten plaatsvin-

den.  

 

In deze buurtkrant is te lezen 

dat het gebouw dan weer 

‘speeltuingebouw’ dan weer 

‘buurtgebouw’, dan weer 

‘clubgebouw’ wordt genoemd. 

 

De hoogste tijd voor een 

nieuwe naam voor het ge-

bouw.  

Daar hebben we u voor 

nodig: Verzin een leuke 

naam! 

Onder inzenders verloten we 

een fles prachtige Rondom 

deMaredijkwijn.  

 

Wilt u de naam van uw keuze 

insturen naar: maredijk-

buurt@gmail.com of in de 

brievenbus van Aloelaan 41a. 

“Er wonen in onze buurt veel interessante mensen” 

Het  SING-IN  koor  treedt  op  tijdens de opening op 16 januari BOEKEN IN DE WIJK :  iedere  woensdag–  en  zaterdagochtend 

ACTIVITEITEN AGENDA  
 

Wekelijkse activiteiten in het speeltuin-/buurtgebouw 

MAANDAG 9.30u Bewegen voor ouderen 

  Contact: Chiara Teodorani, tel 06- 847 57 501 

 11.00u Singin 

  Contact: Nine van Strien, tel 071- 523 68 71 

 14.00u Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin 

DINSDAG 20.00u Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 

WOENSDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk, contact: 06- 242 11 018 

 10.00u Boeken in de wijk 

DONDERDAG 19.00u Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’, contact: 071- 888 72 58 

ZATERDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk 

 10.00u Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06- 497 76 409 (alleen ‘s avonds) 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06- 136 81 169 

KLUSSENDIENST, contact: Dik Toet, tel 06- 233 48 489 

CULTUURCLUB, contact: Irene Nieuwenhuijse, tel 06- 534 52 373 

ETEN MET DE BUURT, contact: Christa de Boer, tel 06 -526 49 828 

SPEELTUIN, open op ma t/m vr van 10:00 uur tot 17:00uur. Vaak ook op zaterdag en zondag.  

Meer info (ook over openingstijden/-dagen) op www.svmaredijk.nl. 
 

Meer data om in je agenda te zetten 

MET RUUD AAN TAFEL  15:30 31 januari, 28 februari, lezing op de laatste zondag van de maand 
 

KOFFIEOCHTEND  10:30 16 februari, kennismaking/contact Christa de Boer, tel 06-526 49 828 
 

ETEN OP DE MAREDIJKinfo/opgeven via etenopdemaredijk@gmail.com 

22 januari 19:30   informatie avond, contact Lucja 06-502 77 796 
 

1e vrijdag van  

de maand 17:30   vegetarische aanschuifmaaltijd contact Lucja 06-502 77 796 

  5 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei (1 week later), 3 juni 

1e en 3e maandag van   

de maand 17:30  1 en 15 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 2 en 16 mei, 6 en 20 juni. Con-

tact Margareth 071-51 53 232 

2e woensdag van 

de maand 12:30  lunch voor (groot)ouders en kinderen, contact Margje 071-522 67 03 

  10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni 

B U U R T K R A N T   E X T R A  E D I T I E –  O P E N I N G  

 

M A R E D I J K B U U R T @ G M A I L . C O M  W W W . M A R E D I J K B U U R T . N L  A L O Ë L A A N  4 1 a  

De verbouwing van het speeltuin-/buurtgebouw is tot stand gekomen dankzij: 

 


