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In the Spotlight: Aleid & Wouter  
In deze rubriek maken we kennis 
met een buurtbewoner. Dit keer: 
Aleid en Wouter. 
 

Wie zijn Aleid Bisterbosch en 

Wouter Haver? 

Wij zijn Aleid (22) en Wouter (28) 
en we wonen sinds augustus 2010 

aan het Schoolmeesterpad. Aleid 
studeert Chinese Taal en Cultuur 
aan de Universiteit Leiden. Ze 

heeft een bijbaan bij de Leidse 
Schouwburg/Stadsgehoorzaal. 
Wouter heeft Technische Plano-
logie gestudeerd in Groningen en 

werkt als adviseur demografie bij 
een scholenvereniging in 
Woerden. We hebben elkaar drie 
jaar geleden ontmoet in Deventer. 

We hebben gedeelde passies voor 
reizen, vrienden bezoeken en 
lekker eten.  
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Waarom woon je in deze wijk? 
We hadden het geluk dat we via 
SLS aan het Schoolmeesterpad 
een appartement konden krijgen, 

omdat we lang genoeg op de 
wachtlijst stonden. We hebben 
een zogenaamd campuscontract, 
wat betekent dat we na afronding 

van de studie nog maximaal twee 
jaar in het huis mogen blijven. 
Het appartement bevalt ons erg 
goed: de locatie is ideaal, we 

hebben leuke buren en een 
balkonnetje op het zuiden.     
 
Als jij de burgermeester van 

deze wijk zou zijn, wat zou jij 

dan veranderen? 

De fiets- en looproutes vanuit 
onze wijk verbeteren, bijvoorbeeld  

de kruising Schuttersveld/ Schip-
holweg ter hoogte van het station. 
Soms is het op de fiets moeilijk 
om de ingewikkelde kruisingen 

aan de randen van onze wijk over 
te komen. Ook kunnen sommige 
straten nog een stuk mooier, zoals 
de Anthony Fokkerweg bij de 

glasbakken. Misschien dat we als 
buurt de kans krijgen te bedenken 
hoe we de straat mooi kunnen 
inrichten, bij de bouw van de 

parkeergarage Lammermarkt.  

Wat is je favoriete plek in de 

wijk? 

De hele Maredijk is onze favoriete 

'plek' in de wijk. Het is een fijne 
straat om te fietsen of te 

wandelen. Op bijna elk moment 
van de dag is het een levendige 
straat, met de groentewinkel als 
gezellig middelpunt. 

Wat is jouw vraag aan ons? 

Indien het is toegestaan (want 
daar zijn we niet helemaal zeker 
van), willen we graag mensen 
uitnodigen om een potje te 
voetballen op de basketbalplaats 
in speeltuin. Het zou leuk zijn als 
daar kleine goaltjes zouden staan. 
Maar een provisorisch doel is ook 
zo gemaakt (bijvoorbeeld met 
frisdrankflessen).  
 
Antwoord: Ja! 

De ‘basketbalplaats’ is een terrein 

dat vrij toegankelijk is (tot 22.00 

uur) voor iedereen, met een eigen 

ingang vanaf de Maredijk. Het kan 

dus ook gebruikt worden voor een 

partijtje voetbal.  

Houd wel rekening met 

geluidsoverlast voor de 

omwonenden. 

 

ALV: 16 april 
Op 16 april a.s. houden we onze 
jaarlijkse algemene leden 
vergadering. Bij deze gelegenheid 
zal de Eeuwfeestcommissie een 
presentatie geven van de plannen 
voor 2013 (als de wijk 400 jaar 
bestaat). Verder komen de 
gebruikelijke onderwerpen aan 
bod.  
De agenda van de ALV wordt eind 
maart aan de leden verstuurd. 
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Nieuwjaarsborrel 
Onthulling logo Eeuwfeest 

Tijdens de jaar-
lijkse nieuw-
jaarsborrel in 
café Re-Spons 
onthulde Jan 

Hengstmengel het logo voor het 
Maredijk Eeuwfeest. 
Het was weer een gezellige 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en te proosten op het 
nieuwe jaar.  
 

Herinnering 
De sluitingsdatum van de 1e 
inzendtermijn (thema ‘winter’) 
voor de Eeuwfeest fotowedstrijd is 
31 maart. Zie voor meer info de 
nieuwsbrief van december 2011 
(www.maredijkbuurt.nl) 
 

Singelpark 
Brainstormavond 
We krijgen niet alleen een handige 
parkeergarage om de hoek, er 
wordt ook hard gewerkt aan 
plannen voor het Singelpark: het 

langste, mooiste en spannendste 
stadspark van Nederland. 
 
Maandag 16 januari organiseerde 

Stadslab een brainstormavond 
waar ook veel buurtbewoners 
acte de presence gaven. Er waren 
bijna 200 deelnemers in het 

gebouw van Nieuwe Energie - het 
thema spreekt aan!  

Na een presentatie van 
internationale voorbeelden door 
hoogleraar René van der Velden 
en een uiteenzetting over de 

geschiedenis van de Leidse 
singels, werd er in groepen van 
maximaal 10 deelnemers met een 
gespreksleider over thema’s 

gesproken als spelen, water, his-
torie, sport en singelpromenade. 
Alle ideeën zijn terug te vinden 
op www.singelpark.nl. 

 

Straatmaaltijd 
1 september 2012 
Dit jaar wordt het alweer de 3e 
editie en hopelijk met net zulk 
mooi weer als vorig jaar: de 
jaarlijkse straatmaaltijd! 
 

 
Vrijwilligers 
Vorig jaar hadden zich gelukkig 
een aantal buurtbewoners 
aangemeld om mee te helpen met 
de organisatie. Ook dit jaar is hulp 
weer heel hard nodig.  
In mei/juni bellen we weer bij 
iedereen aan om te vragen wie 
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mee wil doen aan de straat-
maaltijd en met hoeveel 
personen. Ook dit jaar zullen we 
een eigen bijdrage vragen.  
Zet 1 september 2011 in ieder 
geval vast in de agenda’s.  
Wij hebben er nu al zin in! 
 

Wil je meehelpen met 

organiseren, geef je op door 

een mailtje te sturen aan 

info@maredijkbuurt.nl 

 

Lopende zaken 

Voor wat betreft de volgende 
onderwerpen, wachten we op 
reactie/actie van de gemeente: 
- groenstrook langs de speeltuin 
- vervanging fietsenrekken 
- waterspeelplaats Tamboerpad 
Meer informatie hierover in de 
volgende nieuwsbrief en/of op de 
website. 
 

Oproep van/door/aan 

buurtbewoners 
De buurtvereniging moedigt 
bewoners aan zaken die in de 
buurt spelen te melden.  
De volgende onderwerpen zijn 
binnen gekomen en brengen we 
bij deze onder de aandacht.  
 

Zwerfvuil 
* Zet a.u.b. uw vuilniszakken niet 
te vroeg buiten.  
*  Zet grof afval pas buiten op de 
dag dat u met de gemeente heeft 
afgesproken dat het wordt 
opgehaald. 

* Als er kapotte fietsen (van 
vorige bewoners) in uw straat 
staan, bel de gemeente om die op 
te laten halen. 

 
Hondenpoep 
In onze wijk wonen –naast veel 
katten- ook aardig wat honden. 
Ruim, bij het uitlaten van uw 
hond, a.u.b. de hondenpoep op en 
voorkom dat uw medebuurt-
bewoner in ‘uw’ hondenpoep 
stapt! 

 
We wonen samen in deze mooie, 
unieke wijk. Laten we er ook 
samen voor zorgen dat onze wijk 
mooi blijft en misschien zelfs in de 
toekomst mooier wordt! 
 

Lid worden  
Nog geen lid? Word lid! 
Bent u nog geen lid van de 
buurtvereniging? Ga dan naar 
onze website en vul het 
aanmeldformulier in. Het kost u 
slechts EUR 5,00 per jaar.  
(www.maredijkbuurt.nl) 
 


