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‘Oh’ en ‘ah’ tijdens straatmaaltijd 
 

Het was gelukkig weer een mooie, 

zonnige en warme dag, 6 

september. We begonnen om 

15:30 al met het opbouwen en 

met hulp van buurtgenoten 

werden de stoelen klaargezet, de 

tafels bekleed met tafelkleden, 

ballonnen opgeblazen, geknoopt 

en opgehangen, de tafelkleden 

beschilderd en de tafels 

aangekleed met lichtjes, 

servetjes, bekers, flessen wijn etc. 

Dat is altijd weer een hele klus, 

maar gelukkig was er ook dit keer 

veel hulp. Dank daarvoor! 

Dit jaar hadden we een 

goochelaar ingehuurd om de 

mensen te vermaken en te 

verbazen aan tafel. Zoals op de 

foto’s is te zien, is hem dat goed 

gelukt. Ook ‘succesnummers’ van 

vorig jaar waren weer aanwezig: 

Luciano de zingende ijscoman (die 

dit jaar ook een vaste ijsco-kar 

had meegenomen die zijn zoon 

bediende) en de Koffiekar die 

iedereen weer allerlei heerlijke 

koffie-variaties (en thee) 

serveerde.   
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Zingen… 
..in De Pomerans! 
De Zomerborrel op 3 juli j.l. kreeg 

een bijzonder tintje dankzij het 

spontane optreden van Sing-in, 

een overdagkoor. Terwijl de 

meeste gasten buiten van het 

avondzonnetje genoten, schraap-

ten enkele buurtbewoners hun 

kelen om rond het biljart in De 

Pomerans een staaltje van hun 

kunnen te geven. Het koor wist 

iedereen naar binnen te trekken 

en kreeg een enthousiast onthaal. 

Het applaus onderstreepte de 

beslissing van de jury om Nine’s 

koor uit te roepen tot één van de 

winnaars van de buurtprijsvraag. 

Een glas of twee later werden de 

twee andere winnaars (‘Meedoen 

in de Maredijkbuurt’ en ‘Lief voor 

je buren’) feestelijk in het 

zonnetje gezet.  

Daarna werd de sfeer iets 

serieuzer toen voorzitter Jeroen 

de aftredende secretaris Annette 

toesprak en terugkeek op alle 

waardevolle initiatieven die 

Annette voor de buurt en de stad 

heeft genomen. De borrel werd 

besloten met het bespreken van 

enkele voorvallen en incidenten en 

de vraag of het ‘echt waar was dat 

hij toen tegen haar zei dat zij’ …. 

enzovoorts. Het bestuur heeft 

aandachtig geluisterd en is dankzij 

de borrelaars weer helemaal op de 

hoogte van wat er in de 

verschillende straten speelt. We 

zien nu al uit naar de 

Nieuwsjaarborrel 2015. 

 

Stand van zaken 
verbouwing speeltuingebouw 
De planning van de verbouwing 

vordert gestaag. De projectgroep 

heeft gedurende de zomer rustig 

verder gewerkt aan de plannen. 

We vinden het belangrijk om 

scherp te krijgen aan welke eisen 

het gebouw moet voldoen. 

Multifunctionaliteit staat daarbij 

voorop, omdat de inrichting 

verschillende activiteiten mogelijk 

moet maken. De speel-o-theek 

heeft bijvoorbeeld behoefte aan 

kastruimte en een vrije vloer, 

terwijl het overdagkoor de nodige 

ruimte nodig heeft. Verder vraagt 

het scheppen van (flexibele) 

werkplekken voor ZZP-ers om een 

serie stopcontacten en willen we 

graag de bar behouden voor de 

(kinder)feestjes in het gebouw. 
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De projectgroep vindt het ook 

nodig de uitstraling van het 

gebouw op te frissen, onder 

andere door de ingang een betere 

plek te geven. 

 

Bij het concretiseren van de 

plannen heeft de projectgroep 

veel gehad aan de inzichten die 

architect en buurtgenoot Krijn 

Tabbers met ons deelde. Dankzij 

zijn schetsen van verschillende 

mogelijkheden werden onze 

discussies veel concreter. De 

voorbereiding met Krijn bleek 

bovendien waardevol in onze 

besprekingen met de externe 

projectleider/architect. Hij is op 

dit moment bezig onze wensen te 

vertalen in een beknopt 

Programma van Eisen. We 

bespreken het PvE kort na drie 

oktober. In de weken daarna 

stomen we snel door naar verdere 

uitwerking en aanbesteding. De 

projectgroep verwacht dat de 

verbouwing begin 2015 wordt 

uitgevoerd. Vooruitlopend op de 

verbouwing zal in het najaar de 

riolering (buiten) worden 

gerepareerd. We hebben immers 

niks aan nieuwe toiletten als de 

afvoer niet in orde is. 

 

De projectgroep is een 

samenwerking tussen het bestuur 

van de speeltuin (Elly, Job en 

Rien) en de buurtvereniging 

(Christine en Jeroen). Je kunt ons 

via het email-adres van de 

buurtvereniging bereiken. 

 

Even voorstellen 
de nieuwe secretaris 
Ik ben  Christa de Boer en sinds 1 

augustus de nieuwe secretaris van 

de buurtvereniging. Leuk dat mijn 

buurvrouw aan 

me vroeg of ik 

de vacature in 

wilde vullen.  

Sinds een paar 

jaar ben ik met 

pensioen en heb 

ik meer tijd voor 

dit soort zaken.  

Even een paar persoonlijke 

gegevens:  Ik heb 44 jaar in het 

onderwijs gewerkt en woon 

ongeveer 40 jaar in Leiden, 8 jaar 

maakte ik deel uit van de 

gemeenteraad.  In Leiden heb ik 

op verschillende plekken 

gewoond: in Leiden Noord en in 

het Centrum. En nu alweer 12 

jaar op de Aloëlaan.  

Om hier te gaan wonen viel niet 

mee. Lang is er onderhandeld 

tussen de gemeente en de wijk 

om de nieuwbouw aan de Aloëlaan 

en de Oranjerie gerealiseerd te 

krijgen. Maar nu wonen wij hier 

heel plezierig.   

Het is rustig, overzichtelijk qua 

omvang,  mensen zeggen elkaar 

gedag en... de  buurtvereniging is 

behoorlijk actief. In september  

weer twee activiteiten: de 

straatmaaltijd en de ideeën- 

bijeenkomst in het gebouw van de 

speeltuin.   

Nadat het gebouw is opgeknapt, 

kunnen er nóg meer 
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(buurt)activiteiten starten.  Graag  

wil ik aan de slag om de wijk nog 

actiever, socialer en gezelliger te 

maken. 

 

Verslag 

brainstormsessie 4/9 

Doe mee of denk mee in de 

Maredijkbuurt.  

Binnenkort wordt het gebouw van 

de speeltuin opgeknapt. De 

gemeente heeft hieraan de eis 

gekoppeld dat het meer functie 

voor de buurt zou moeten krijgen.  

De buurtvereniging heeft daar een 

prijsvraag aan gekoppeld en in 

aansluiting hierop  hebben  

vijftien  buurtbewoners  ideeën  

voor activiteiten met elkaar 

uitgewisseld. Het gaat om een 

gezelliger, socialere en actievere 

Maredijkbuurt.   

 

 

Als eerste denken we aan 

koffieochtenden van waaruit 

activiteiten ondernomen kunnen 

worden.  Verder aan ideeën geen 

gebrek:  Linedance, yoga voor 

peuters, bewegen voor ouderen, 

kunstruil, wandelen, boekenruil, 

computerles voor ouderen, spellen 

spelen, lezingen, repaircafé en  

burenhulp, sociale ondersteuning 

op buurtniveau. Daarnaast een 

onderzoek naar de behoefte van 

ouderen in de wijk en een 

wijkkompas waarin  adressen van 

zorgverleners en instanties.  En 

dit alles náást de bestaande 

activiteiten in het 

speeltuingebouw zoals: klaver-

jassen, de Speel-o-theek, de 

Leydse Kluchten Compagnie en de 

zanggroep  Sing-in.  

 

Omdat de verbouwing nog wel 

even op zich laat wachten, starten 

we alvast met verschillende 

activiteiten. Zie inlegvel.   

 

Bent u geïnteresseerd? Geef u op:  
* Irene Nieuwenhuijse 06-53452373 
irenenieuwenhuijse@gmail.com                                                                 
* Dik Toet 06-23348489 / 071-
5217452 dik-toet@online.nl  

* Christa de Boer 06-52649828 / 071-
5139225 christadeboer@gmail.com 

 

Word lid! 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging zet zich in voor een leefbare omgeving, waarin we 

op een prettige manier met elkaar omgaan. Bent u nog geen lid van de 

buurtvereniging? Vul dan het aanmeldformulier in op 

www.maredijkbuurt.nl  Het kost u slechts EUR 5,00 per jaar. 
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