DEFINITIEVE VERSIE 6 juni 2013

Programma feestweek 7-14 juni

Vrijdag 7 juni: Peuterochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in de speeltuin. De entree is
gratis en voor de peuters is er limonade en iets lekkers!
Zaterdag 8 juni: Straatmaaltijd voor de bewoners van de Maredijkbuurt.
Op zaterdag 8 juni staan op de Maredijk de tafels klaar voor de Straatmaaltijd.
Een leuk moment om als wijkbewoners de voorpret voor de feestweek en lekker eten en drinken
te delen!
Aanschuiven kan tussen 18.00 en 20.00 uur en aanmelden (moet) via maredijkbuurt@gmail.com
Maandag 10 juni: Biljarttoernooi bij Café Pomerans.
Op maandag 10 juni, 20.00 uur, wordt in Café De Pomerans een Biljarttoernooi georganiseerd.
Meedoen is gratis. Het wordt: "10 voor de lol" of zoiets. Aanmelden kan via
fredenjoke@casema.nl
Dinsdag 11 juni: Optreden Podiumorkest Concordia en
Open repetitie van de Leydse KluchtenCompagnie.
Op dinsdag 11 juni treedt het onvolprezen Podiumorkest van Concordia (http://www.concordialeiden.nl/) op, op drie plekken in de wijk een kwartier: op het pleintje bij de speeltuin, in de
Oranjerie en op de hoek Marislaan/Aloëlaan. Zij spelen tussen 20.00 uur en 21.15 uur en leiden
je naar …
de open repetitie van de Leydse KluchtenCompagnie, vanaf 20.00 uur in de speeltuinzaal.
Wilt u een hilarisch voorproefje van een klucht uit hun repertoire, dan bent u van harte welkom
op deze open repetitie-avond! Meer informatie: http://www.leidsekluchtencompagnie.nl/
Woensdag 12 juni: Buitenspeeldag en Culturele Avond.
Op woensdag 12 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag gehouden. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn
alle kinderen welkom op de Robert Kochplaats (zijplein van de Haarlemmerweg) om OudHollandse spelletjes te doen. Er is ook een springkussen.
Iedereen die mee doet kan een bonnetje krijgen voor een gratis ijsje en een gratis entree in de
speeltuin. De speeltuin is open tot 18.00 uur.
In het kader van de feestweek wordt een Culturele Avond georganiseerd.
De avond start met de onthulling van 2 Muurgedichten om 19.30 uur (Maredijk 19c).
De Leydse KluchtenCompagnie geeft ca 20.00 uur een leuke klucht uit lang vervlogen tijden ten
beste op het Avontureneiland (bij slecht weer in de speeltuinzaal).
Aansluitend wordt er in de speeltuinzaal een Open Podium georganiseerd.
Iedereen die het leuk vindt om op te treden (denk aan: dans, muziek, goochelen etc) wordt
uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan via b.dijksman@casema.nl
Donderdag 13 juni: Open Klaverjasavond.
Klaverjasclub Tot Ons Genoegen bestaat óók 65 jaar!
In de feestweek, op donderdag 13 juni, wordt er een Klaverjasavond georganiseerd met gratis
entree en leuke prijsjes.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij Joop Honsbeek (06 24531008 of via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl).

Z.O.Z.  

DEFINITIEVE VERSIE 6 juni 2013

Feestprogramma op 15 juni

FEESTPROGRAMMA 15 JUNI
11.00 uur
11:15 uur
11.30 uur

12.30 uur
vanaf 13.00 uur
vanaf 14:00 uur

14:30 uur
16.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Start feest (in en om de speeltuin)
Wethouder Roos van Gelderen, die het feest opent,
wordt begroet in speeltuin
Start Kinderkermis*, Oud-Hollandse spelletjes,
schminken, NUSO speelbus
Start braderie (Oranjerie)
Mobiele piste (w orkshop: ‘M eespeelcircus’
aanm elden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl)

Verkoop heerlijke broodjes
Optredens Zeemanskoor ‘Rumor di Mare(dijk)’,
afgewisseld met optredens van de
Leydse KluchtenCompagnie met de klucht
‘Leentjebuur’
en misschien een verrassingsoptreden van …. ???
Einde braderie
Einde mobiele piste
Reünie (oud-)buurtbewoners
Einde dag-activiteiten
Eindfeest Maredijkbuurt 400 jaar, naast
groentenboer Het Maredijkje

*KINDERKERMIS
- De Kinderkermis is gratis voor kinderen die lid zijn van de jarige speeltuin*.
Zij kunnen op 15 juni een polsbandje halen in de portiersloge van de
speeltuin.
* Dit geldt ook voor nieuwe leden.
- Niet-leden kunnen op 15 juni in de portiersloge van de speeltuin voor € 1,per stuk muntjes kopen voor de kermisattracties.
Z.O.Z.  

DEFINITIEVE VERSIE 6 juni 2013

Programma feestweek 7-14 juni

Vrijdag 7 juni: Peuterochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in de speeltuin. De entree is
gratis en voor de peuters is er limonade en iets lekkers!
Zaterdag 8 juni: Straatmaaltijd voor de bewoners van de Maredijkbuurt.
Op zaterdag 8 juni staan op de Maredijk de tafels klaar voor de Straatmaaltijd.
Een leuk moment om als wijkbewoners de voorpret voor de feestweek en lekker eten en drinken
te delen!
Aanschuiven kan tussen 18.00 en 20.00 uur en aanmelden (moet) via maredijkbuurt@gmail.com
Maandag 10 juni: Biljarttoernooi bij Café Pomerans.
Op maandag 10 juni, 20.00 uur, wordt in Café De Pomerans een Biljarttoernooi georganiseerd.
Meedoen is gratis. Het wordt: "10 voor de lol" of zoiets. Aanmelden kan via
fredenjoke@casema.nl
Dinsdag 11 juni: Optreden Podiumorkest Concordia en
Open repetitie van de Leydse KluchtenCompagnie.
Op dinsdag 11 juni treedt het onvolprezen Podiumorkest van Concordia (http://www.concordialeiden.nl/) op, op drie plekken in de wijk een kwartier: op het pleintje bij de speeltuin, in de
Oranjerie en op de hoek Marislaan/Aloëlaan. Zij spelen tussen 20.00 uur en 21.15 uur en leiden
je naar …
de open repetitie van de Leydse KluchtenCompagnie, vanaf 20.00 uur in de speeltuinzaal.
Wilt u een hilarisch voorproefje van een klucht uit hun repertoire, dan bent u van harte welkom
op deze open repetitie-avond! Meer informatie: http://www.leidsekluchtencompagnie.nl/
Woensdag 12 juni: Buitenspeeldag en Culturele Avond.
Op woensdag 12 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag gehouden. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn
alle kinderen welkom op de Robert Kochplaats (zijplein van de Haarlemmerweg) om OudHollandse spelletjes te doen. Er is ook een springkussen.
Iedereen die mee doet kan een bonnetje krijgen voor een gratis ijsje en een gratis entree in de
speeltuin. De speeltuin is open tot 18.00 uur.
In het kader van de feestweek wordt een Culturele Avond georganiseerd.
De avond start met de onthulling van 2 Muurgedichten om 19.30 uur (Maredijk19c).
De Leydse KluchtenCompagnie geeft ca 20.00 uur een leuke klucht uit lang vervlogen tijden ten
beste op het Avontureneiland (bij slecht weer in de speeltuinzaal).
Aansluitend wordt er in de speeltuinzaal een Open Podium georganiseerd.
Iedereen die het leuk vindt om op te treden (denk aan: dans, muziek, goochelen etc) wordt
uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan via b.dijksman@casema.nl
Donderdag 13 juni: Open Klaverjasavond.
Klaverjasclub Tot Ons Genoegen bestaat óók 65 jaar!
In de feestweek, op donderdag 13 juni, wordt er een Klaverjasavond georganiseerd met gratis
entree en leuke prijsjes.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij Joop Honsbeek (06 24531008 of via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl).

Z.O.Z.  

DEFINITIEVE VERSIE 6 juni 2013

Feestprogramma op 15 juni

FEESTPROGRAMMA 15 JUNI
11.00 uur
11:15 uur
11.30 uur

12.30 uur
vanaf 13.00 uur
vanaf 14:00 uur

14:30 uur
16.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Start feest (in en om de speeltuin)
Wethouder Roos van Gelderen, die het feest opent,
wordt begroet in speeltuin
Start Kinderkermis*, Oud-Hollandse spelletjes,
schminken, NUSO speelbus
Start braderie (Oranjerie)
Mobiele piste (w orkshop: ‘M eespeelcircus’
aanm elden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl)

Verkoop heerlijke broodjes
Optredens Zeemanskoor ‘Rumor di Mare(dijk)’,
afgewisseld met optredens van de
Leydse KluchtenCompagnie met de klucht
‘Leentjebuur’
en misschien een verrassingsoptreden van …. ???
Einde braderie
Einde mobiele piste
Reünie (oud-)buurtbewoners
Einde dag-activiteiten
Eindfeest Maredijkbuurt 400 jaar, naast
groentenboer Het Maredijkje

*KINDERKERMIS
- De Kinderkermis is gratis voor kinderen die lid zijn van de jarige speeltuin*.
Zij kunnen op 15 juni een polsbandje halen in de portiersloge van de
speeltuin.
* Dit geldt ook voor nieuwe leden.
- Niet-leden kunnen op 15 juni in de portiersloge van de speeltuin voor € 1,per stuk muntjes kopen voor de kermisattracties.
Z.O.Z.  

