Maredag Buurtfeest 2017
Zaterdag 16 september vanaf 15.00
Zaterdag 16 september is het zover: de jaarlijkse straatmaaltijd p de Maredijk, met dit keer een breed programma,
beginnend in de speeltuin en vanaf 15:00 uur op de Maredijk. De Maredijk is die dag afgesloten vanaf de Speeltuin
tot aan de Aloëlaan. Er worden over de gehele lengte kraampjes neergezet. Auto’s moeten vanaf 13:00 uur ergens
anders geparkeerd worden. Er zijn diverse activiteiten en een open podium.
Straatmaaltijd
Centraal staat de straatmaaltijd, vanaf 18:00 uur. Dit is bedoeld voor alle buurtbewoners dus als iedereen zijn directe buren meeneemt zijn we compleet! Je hoeft je
niet aan te melden, er is geen eigen bijdrage. Wat we wel van je vragen is genoeg
eten mee te nemen voor jezelf en je eventuele huisgenoten. Anders dan andere
jaren stallen we dit jaar iedereen z’n gerechten uit op een buffet tafel. Daar kan
iedereen dan wat van kiezen. Wij zorgen voor kaartjes waar je de naam van het
gerecht en bijzonderheden over de ingrediënten op kunt schrijven. Er is geen bar
dus neem ook lekker wat te drinken mee. Als er nog mensen zijn die het leuk vinden om pannenkoeken voor de kinderen te bakken horen we dat graag!

Speeltuin
De speeltuin organiseert een vrijmarkt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 10 september via buurtfeestmaredijk@gmail.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar het is alleen voor
kinderen. Verder zijn er die dag in de speeltuin allerlei kleine attracties zoals een springkussen, popcorn of
suikerspin en de mogelijkheid plastic eendjes te vangen.

Open podium
De middag op de Maredijk begint om 15:00 uur. Op de kruising Poelgeeststraat en de Maredijk komt een minipodium waar iedereen uit de buurt mag optreden. Vind je het leuk om te zingen, muziek te maken of een andere act te doen? Meld je dan snel aan. Wie hebben zich al aangemeld? De Maredijk Buurtband bijvoorbeeld,
en de Sing-in maar we kunnen nog wel meer talenten gebruiken. Zo hebben we een pianist die graag iemand
wil begeleiden. Durf jij wat te zingen? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten!
Open activiteiten
Rond de marktkramen en de speeltuin hebben we activiteiten voor jong en oud; het precieze programma volgt nog. De Facebookpagina van de Maredijkbuurt heeft het volledige programma van de Maredag, en binnenkort hangen er ook postertjes in de wijk.
Er is een slootjessafari, we zetten een fotobooth op voor gekke Polaroidfoto’s en we gaan Oudhollandse spelletjes doen. Voor de
slootjessafari dien je bakjes en emmertjes (lichte kleur mee te brengen. Voor de coole kids (vanaf ongeveer 8 jaar) is er een basketbalclinic die wordt gegeven door Rinus van Haaster van ZZ Leiden. Voor iedereen met groene vingers is er een wandeling
langs de mooiste groene plekjes van de buurt. En wil je bijkomen van een drukke week? Maria ter Beek introduceert je in een h alf
uurtje in Yoga & Mindfulness.

Hulp
We hebben nog mensen nodig die een uurtje kunnen helpen met hand- en spandiensten, bij de opbouw vanaf 13:00h, maar ook
bijvoorbeeld bij het ijs scheppen na het avondeten. Voor vragen of aanmelding van een activiteit/open podium, mail buurtfeestmaredijk@gmail.com of loop langs bij Maredijk 78. We hebben ook een schema liggen bij Groenteboer Sassen en de Speeltuin.
Schrijf je even in, kleine moeite, groot plezier.
Voor meer informatie op de dag of bij klachten tijdens het Buurtfeest, gelieve te bellen met de organisatie: 06-40.263.273.
Tot snel!
Nikki, Jarik, Sanne, Pieter & Roeland

