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Dank jullie wel 
De feestweek was een groot succes 
Apetrots ben ik op wat wij als 

buurt hebben neergezet. Dat geldt 

voor de poort, maar ook voor alle 

activiteiten. Toen we de poort aan 

het oprichten waren voelde ik al 

een zekere 'vibe' in de wijk. De 

reacties van de passanten waren 

erg leuk. Het over en weer 

reageren -zeg maar “kletsen”- 

nam in de week alleen maar toe. 

Christine's straatmaaltijd zette de 

toon: mensen, eten, drankje, 

zonnetje, lekker “kletsen”. 

Een ander hoogtepunt wat betreft 

“kletsen” was de reünie. Wat een 

opkomst! Een goede samen-

werking tussen het speeltuinteam 

van Elly en Agneta’s reünie-clubje. 

Het Leidsch Dagblad maakte een 

leuk verslag van de reünie. 
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Over de persaandacht voor onze 

wijk kunnen we super tevreden 

zijn. Daar hebben een paar 

mensen aan getrokken, maar Job  

wist met zijn handigheid en 

charme erg veel voor elkaar te 

krijgen. (Hadden jullie trouwens door dat 

wethouder Roos op zaterdagochtend in de 
speeltuin allerlei politiek gevoelige 
uitspraken deed, omdat zij 'gewoon' de 
tekst oplas die Job had geschreven? Wij 
moesten er erg om lachen.)  
 

Zaterdag liep het speeltuinfeest  

op rolletjes, dankzij Joke en haar 

team. De toespraken van de 

Speeltuinbond en voornoemde 

wethouder waren hartverwarmend 

voor de speeltuin. 
  

De toon was eerder in de week al 

gezet met de muziekavond op 

woensdag. De klucht van Johan’s 

groep had zo'n indringende 

boodschap dat niemand voor het 

regenbuitje vluchtte.  

Bert en Philomeen hadden het 

goed voor elkaar met ‘hun’ band 

en de diverse andere muzikanten. 

De enthousiaste reacties op 

Facebook logen er niet om.  
 

En dan is er ook nog gekaart en 

biljart gespeeld. De foto's online 

laten zien dat het daar ook weer 

gezellig was. 
(op www.maredijkbuurt400.nl zijn  foto’s 
en krantenartikelen terug te vinden) 
 

Ik vond de onthulling van de 

gedichten ontroerend. Dat kwam 

door de mooie introductie & 

klimpartij van ‘onze’ Hans en de 

persoonlijke toespraak van 

Wilminks broer. Geweldig toch dat 

die gedichten een blijvend 

aandenken zijn. Dank aan Johan 

en Ton die dit hebben geregeld.  
  

Andere aandenkens liggen nu bij 

de mensen thuis. Christine’s 

verjaardagskalender werd eerder 

al bij alle buurtbewoners in de 

brievenbus gedaan. Tijdens de 

reünie verkochten we uit ‘het 

winkeltje van Irene en Jan’ aardig 

wat T-shirts en postzegels en ook 

de kalender ging bij tientallen 

over de toonbank. Of eigenlijk uit 

de doos die Miranda en ik 

rondsjouwden. Ik was blij dat de 

Kluchters al aan het relaxen 

waren, want ze hadden zo een 

parodie op ons handeltje kunnen 

maken. 
  

Op zaterdagavond praatte 

Gastheer Fons de optredens 

elegant aan elkaar. Olivier bedank 

ik, net als Philomeen, voor het 

organiseren, maar ook voor het 

optreden dat hij met zijn band 

Sleepless Dreamers neerzette. De 

set van Alexander’s Alice in 

Wonderbra maakte alle beloftes 

uit de Eeuwfeest Courant waar en 

was minstens zo daverend als hun 

optreden tien jaar geleden in de 

speeltuin. Simon van groenteboer 

Sassen was zo enthousiast dat hij 

nu al over SasPop2014 praat. 
 

Na de optredens bedankte ik als 

'buurtburgermeestertje' alle 

vrijwilligers. Dat doe ik hier nog 

een keer. Ik heb een aantal 

namen genoemd, maar ook voor 

iedereen die ik niet heb genoemd: 

 

Bedankt voor jullie inzet! 
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Ik zie nu al uit naar het volgende 

hoogtepunt: de Open Monu-

mentendagen en de presentatie 

van Jan’s boek. 

Tot ziens in de wijk, Jeroen Jansz 

 

Monumentendagen 
14 en 15 september 
De viering van het 400-jarig 

bestaan van de Maredijkbuurt 

krijgt tijdens de Open Monu-

mentendagen een wel heel 

bijzonder karakter. Een aantal 

panden aan de Maredijk, 

Marislaan en Aloëlaan is dan 

opengesteld: enkele zeventiende-

eeuwse speelhuizen en een paar 

panden van architect H.J. Jesse. 
 

De Maredijkbuurt was door haar 

ligging voor de Leidse elite een 

gewilde locatie om een ‘speeltuin’ 

(vrijetijdstuin) met ‘speelhuis’ 

(buitenverblijf) te hebben. Ook 

waren er enige blekerijen en 

molens. In de 19de eeuw is het 

langzamerhand een woonbuurt 

geworden 

Foto: Tijdens 3 oktoberviering worden  
behendigheidsspelletjes gedaan op het 
Schuttersveld tegenover Maredijk 91-93.  

 

In het speeltuingebouw (Maredijk 

100) starten de begeleide 

wandelingen. Hier is ook een 

routebeschrijving verkrijgbaar. 

Tevens is er een kleine ten-

toonstelling over de geschiedenis 

van de buurt. Data en tijden: 

zaterdag 14 en zondag 15 

september van 10.00 tot 17.00uur 

(monumenten opengesteld tussen 

12.00 en 16.00 uur). Meer info: 

maredijkbuurt400@gmail.nl of 

071-5222176 

 

Parkeergarage 
Inrit via Lammermarkt 
De tunnelinrit via de Marislaan is 

van de baan. Dinsdag 2 juli 

besloot het college van B&W 

alleen nog de variant met 

een ontsluiting aan de zuidzijde 

van de Lammermarkt verder uit te 

werken. Ook is besloten de 

herinrichting van de openbare 

ruimte bij project Singelpark 

onder te brengen.  

De aanbesteding van de parkeer-

garages (Lammermarkt en 

Garenmarkt) start dit najaar. Dan 

wordt ook bepaald welke garage 

als eerste wordt gebouwd. 

 

De reünie 
Vrolijke middag met veel 

oud-bewoners 
Agneta Fischer organiseerde 

samen met Alma Kerling en 

Sandra Dirkse de reünie voor oud-

buurtbewoners. We vroegen haar 

naar haar ervaringen. 
 

Waarom een reünie? 

De Maredijkbuurt is een soort 

dorpje waar veel mensen elkaar 

kennen. Dat merkte ik al toen ik 
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in de jaren tachtig aan de 

Maredijk woonde. Later zag ik 

vaak dat mensen binnen de wijk 

verhuisden, of weer terug 

kwamen naar de Maredijkbuurt. 

Ik hoor vaak van mijn eigen 

vrienden en kennissen dat ze best 

nostalgisch zijn over hun tijd in de 

buurt. Ik vond het dus erg leuk 

toen de feestcommissie mij vroeg 

een reünie te organiseren. 
 

Hoe hebben jullie de oud-bewoners 

‘gevonden’? 

De feestcommissie had de reünie 

aangekondigd op de website. Daar 

kwamen al aardig wat reacties op. 

We konden dus meteen een lijst 

maken en de aanmelders vragen 

of ze nog andere oud-bewoners 

kenden. Die sneeuwbal ging rollen 

en werd alsmaar groter.  

De artikeltjes in het Leidsch 

Dagblad, Leids Nieuwsblad en 

andere krantjes leidden ook nog 

tot aanmeldingen. 
 

Wat vond je zelf eigenlijk het leukste 
aan de reünie?  

Twee dingen springen er voor mij 

uit. Ten eerste de hoge opkomst. 

Er waren die middag meer dan 

zestig mensen in de speeltuin die 

volop ervaringen uitwisselden. Het 

was hartstikke fijn dat Elly van de 

speeltuin insprong en mee hielp 

met de drankjes. Mijn tweede 

hoogtepunt was het bezoeken van 

de huizen. 
 

Huisbezoek? Wie bezocht jij dan? 

In onze oproep boden we oud 

bewoners de mogelijkheid hun 

oude huis te bekijken. Ongeveer 

twintig mensen wilden dat. Alma, 

Sandra en ik zijn de week voor de 

reünie bij die huizen langs gegaan 

om de bewoners te vragen of ze 

hun huis open wilden stellen. Het 

zegt wel iets over onze wijk dat 

iedereen mee wilde doen.  

Ik vond het die middag een 

geweldig gezicht om die groepjes 

door de wijk te zien lopen en 

ondertussen al die verhalen te 

horen over wie waar woonde en 

wat er gebeurde. 
 

Het 400 jaar feest is bijna voorbij. 
Hoe kijk jij er op terug? 

Ik kijk liever eerst nog vooruit 

naar de buurtwandeling tijdens de 

Open Monumentendagen! 

Terugkijkend word ik wel een 

beetje melancholiek. Ik hoorde zo 

veel over al die winkels in de 

buurt, op elke straathoek één. Dat 

maakte de wijk erg levendig. Nu 

hebben we alleen Het Maredijkje, 

De Pomerans en de speeltuin nog, 

die leven in de brouwerij brengen.  
 

Nog geen lid? 
Vul het aanmeldformulier in op 

www.maredijkbuurt.nl. Het kost u 

slechts EUR 5,00 per jaar. 


