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Maredijkbuurt winnaar Herfstpremie 
 

Vrijdag 12-12-14 is een 

bijzondere dag geworden voor 

onze buurt.  

We zaten met een grote delegatie 

in het Volkshuis bij de uitreiking 

van de Herfstpremie. Ook dit jaar 

stelden Fonds 1818 en het Leidsch 

Dagblad 55.000 euro beschikbaar 

voor maatschappelijke projecten. 

Ons project ‘Doe mee in de 

Maredijkbuurt’ behoorde tot de 21 

genomineerde plannen uit de 112 

inzendingen. De jury begon de 

plechtigheid met de kleinere 

prijzen van 500 en 1000 euro. 

Toen ze na een kwartiertje bij de 

prijzen van 5000 euro aankwamen 

werd het spannend voor ons: wij 

hadden nog niks gekregen. De 

één trok de conclusie dat we dus 

een grote prijs zouden krijgen, 

een ander opperde dat misschien 

niet alle genomineerden met een 

prijs naar huis zouden gaan. De 
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jury-voorzitter maakte het extra 

spannend toen alle prijzen van 

5000 euro waren uitgereikt.  

Wij hadden nog altijd niks. Het 

leek er nu echt op dat er nog 

maar één prijs over was. Een hele 

grote. We stootten elkaar aan: 

‘het zal toch niet …?’ Het was 

doodstil in de zaal. De voorzitter 

redeneerde stap voor stap naar 

het bekroonde plan toe. De 

hoofdprijs van 10.000 euro, zo zei 

hij, gaat naar het zorgvuldige, 

heldere en meest complete plan 

met de titel ‘Doe mee in de 

Maredijkbuurt’. Wij vielen elkaar 

in de armen. Wat een succes! 

 

Het plan omvat veel verschillende 

activiteiten die buurtbewoners 

met elkaar in contact brengen. 

Bijvoorbeeld de klussendienst, het 

bewegen voor ouderen en het 

ruilen van kunst en boeken. 

Dankzij de premie kunnen we nu 

eindelijk de plannen voor de 

stadstuin aan het Tamboerpad 

uitvoeren. De aanwezigen in het 

Volkshuis vonden het bijzonder 

grappig te horen dat Janneke 

Koers’ initiatief om de 

meeuwenoverlast te bestrijden 

ook deel uitmaakt van de plannen. 

Begin 2015 verschijnt onze 

Nieuwsbrief in een nieuwe 

gedaante (ook dankzij de Herfst-

premie) om alle wijkbewoners 

uitgebreid te informeren over de 

plannen.  

(zie ook onze oproep verderop 

voor hulp bij de vorm-

geving/opmaak) 

 

Veel wijkbewoners, de Speeltuin-

vereniging en de Vereniging 

Maredijkbuurt hebben mee-

gewerkt aan het schrijven van het 

plan. Dik Toet, Christa de Boer en 

Irene Nieuwenhuijse waren de 

trekkers van dit project. Het 

luidste applaus is dus voor hen. 

Met jullie hulp gaan we ze dat 

applaus geven tijdens onze 

Nieuwjaarsborrel op 15 januari 

(zie elders in deze Nieuwsbrief).   

   JURY     
RAPPORT 
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In the spotlight 

Jan Wisse 
(door Agneta Fischer, buurvrouw) 

Ik kom bij mijn buurman binnen 

in een door een kolenkachel warm 

gestookte achterkamer. Op tafel 

een geboortekaartje dat hij me vol 

trots laat zien. Zijn 2e achterklein- 

kind “Joshua, mooie naam”. 

Jan Wisse is in 1959 in de 

Maredijkbuurt komen wonen op 

Aloëlaan 8. Hij werkte in de zaak 

van zijn vader ‘Wisse en 

Snelrewaard’, een meubelmakerij 

in de Klarensteeg (later 

Haarlemmerstraat).  

Op een dag moest hij een 

meubelstuk afleveren op Aloëlaan 

8, waarvan hij had gehoord dat de 

bewoners zouden verhuizen. “Dus 

ik vroeg of ik dat huis kon kopen. 

Ze noemden een prijs. Ik heb toen 

van mijn vader geld gekregen, 

maar kwam 300 gulden te kort. Ik 

ging weer naar die mensen toe en 

zei: ‘Ik heb 300 gulden tekort, 

maar kan ik het toch kopen?’ Die 

mensen gingen in de achterkamer 

zitten en ik zal het nooit vergeten:  

den herrie! En ik dacht ‘O mijn 

God wat heb ik nu gedaan… ‘ Maar 

ineens was het stil, kwamen ze de 

achterkamer uit en zeiden: ‘Het is 

goed’.”  
 

In de jaren 70 is Jan Wisse met 

zijn vrouw Annie en 7 kinderen 

naar de Marislaan verhuisd. “Erik 

is daar als laatste geboren. Dat 

was best lastig. Ik moest naar de 

hoek van de Singel, naar de 

telefoon om de verpleegster te 

bellen en holde dan weer snel 

naar huis in de hoop dat het goed 

zou gaan. De jongens sliepen op 

zolder en Jan, de oudste zoon, 

stootte steeds zijn kop aan de 

balken”. En weer was het de 

meubelmakerij die Jan Wisse in 

een nieuw huis bracht. Jan Wisse 

moest een bank bezorgen op 

Marislaan 37 bij 2 dames en hij 

hoorde dat ze naar Wassenaar 

gingen verhuizen. “Ik zei: ‘Ik wil 

dat huis wel kopen, wat willen 

jullie er voor hebben?’ Ze 

noemden een prijs en we hebben 

kort onderhandeld. Ik weer naar 

mijn vader.” Even later had hij 

Marislaan 37 gekocht, waar hij nu 

nog steeds woont. Alleen. Zijn 

vrouw is overleden en de kinderen 

zijn het huis uit.  
 

“We verhuisden door de tuin. 

Aloëlaan 8 en Marislaan 37 

hebben aangrenzende tuinen. We 

hebben alles via de tuin verhuisd, 

was binnen een dag gebeurd. Mijn 

schoonmoeder stond in de tuin 

van 37 en maakte alles schoon 

voordat het het huis in ging. Heel 

makkelijk!” 
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Op mijn vraag wat er volgens hem 

in al dit tijd het meest is 

veranderd in de buurt zegt hij 

spontaan: “De sfeer. Mensen zijn 

meer naar elkaar toegegroeid, ik 

vind de buurt leuker geworden. Ik 

loop rondjes in de buurt en word 

altijd wel een keer of 4 

aangesproken, en sta dan praatjes 

te maken en soms duurt het uren 

voor ik weer thuis ben! Mensen 

zijn heel open en behulpzaam. Ik 

krijg altijd een pannetje soep van 

de buurvrouw en Willem van op 

de hoek schept de kolen in de 

kolenkit. Ja, ik heb nog een 

kolenkachel, is dat bijzonder? 

Vroeger waren er natuurlijk wel 

meer winkeltjes, dat was leuk. De 

mensen waren vriendelijk. Wij 

hadden op een gegeven moment 

wel 3 melkboeren die bij ons aan 

de deur kwamen, omdat ze klant 

bij onze winkel waren. Nu hebben 

we alleen nog Sassen, ik hoop dat 

die het nog een hele poos 

volhoudt!” 

“Ik vind het leuk dat er van alles 

gebeurt in de wijk. Het is goed, 

want mensen willen elkaar wel 

opzoeken, maar er moet wel 

gelegenheid voor zijn”. “Of ik iets 

mis in de wijk? Nee, niks, alleen 

Annie.”  
 

Verkamering 

In verschillende wijken buiten de 

singels worden panden steeds 

vaker gesplitst voor kamer-

verhuur. Dat gebeurt in Transvaal, 

de Professorenwijk en ook de 

Maredijkbuurt. Deze zogenaamde 

‘verkamering’ leidt tot een hogere 

dichtheid van bewoning. Ook kan 

het karakter van een straat 

veranderen, omdat de kamers 

meestal door studenten en andere 

jongeren worden gehuurd. Soms 

leidt het grotere aantal bewoners 

tot overlast van fietsen, geluid of 

afval. In samenspraak met andere 

buurtverenigingen is deze ontwik-

keling aangekaart. De gemeente 

vertelde ons een half jaar geleden 

dat er beleidsmatig weinig aan te 

doen is: het Paarse beleid om de 

woningmarkt te liberaliseren heeft 

veel beperkende regels voor 

woningsplitsing afgeschaft. Wel 

kunnen (over)buren bezwaar 

maken tegen de splitsing als zij 

vinden dat hun belangen worden 

geschaad.  

Afgelopen maand heeft de PvdA 

de verkamering op de politieke 

agenda gezet, omdat zij de zorgen 

van de buurtverenigingen delen. 

De fractie in de raad neemt 

afstand van het liberale beleid dat 

in Leiden door Laudy (VVD) wordt 

uitgevoerd. De PvdA bereidt een 

voorstel voor om de verkamering 

te beperken. Dit is de eerste stap 

in een politiek proces dat 

waarschijnlijk lang gaat duren. 
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Nieuwjaarsborrel  
2015 
De buurt-vereniging organiseert 

ook voor 2015 een nieuw-

jaarsborrel. Een goede gelegen-

heid waarbij buurtgenoten elkaar 

ontmoeten en kunnen proosten op 

het nieuwe jaar.  De borrel is op 

DONDERDAGavond 15 januari.  

U bent vanaf 20.00 uur van harte 

welkom in Café Re-Spons.  
 

Gratis drankje voor leden 

Voor alle leden nemen wij het 

eerste drankje – en misschien wel 

een tweede – voor onze rekening.  
 

Stand van zaken 
Verbouwing speeltuingebouw 

Inmiddels zijn alle wensen 

verwerkt in een ‘definitieve’ 

tekening van de nieuwe indeling 

en een gedetailleerde begroting. 

Deze begroting komt flink boven 

het eerder door de gemeente 

toegezegde bedrag voor de 

verbouwing uit. We zijn 

momenteel aan het bekijken hoe 

we de bekostiging van de 

verbouwing rond kunnen krijgen 

(onderhandelen met de gemeente 

om hun bijdrage te vergroten, 

proberen andere ‘potjes’ te 

vinden, etc.). We hopen dat we 

met goede wil, bijdrage en inzet 

van de betrokkenen (ook de 

buurtbewoners!) de verbouwing 

zoals gepland kunnen realiseren! 

De projectgroep is een 

samenwerking tussen het bestuur 

van de speeltuin  en de 

buurtvereniging. Je kunt ons via 

het email-adres van de 

buurtvereniging bereiken. 
 

Ondergrondse containers 

Na wat strubbelingen met de 

gemeente zijn de eerste 

ondergrondse afvalcontainers ge-

plaatst aan het pleintje Fokkerweg 

/Schuttersveld. Deze containers 

vervangen de bovengrondse 

bakken die hier voorheen stonden. 

Een hele verbetering: minder 

container bovengronds, de 

capaciteit is veel groter en minder 

geluidsoverlast. Bedankt, Stedelijk 

Beheer en Wijkmanager!  

Voortaan kunnen we hier ons 

papier, glas, kleding en plastic 

afval kwijt. Nu is het aan ons om 

er geen zooi meer naast te zetten.  

De plaatsing van de ondergrondse 

containers voor restafval elders in 

de wijk is vertraagd. Tegen de 

zomer zullen de wijkbewoners 

worden ingelicht over de plekken 

waar de containers zijn gepland. 
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Activiteiten 
Buurt wordt nóg gezelliger 
In onze prachtige wijk zijn talloze 

nieuwe activiteiten. U bent van 

harte welkom om mee te doen! 

Alle initiatieven zijn gratis en 

vrijblijvend. U komt op een 

ongedwongen wijze in contact met 

buurtgenoten. Loop een keertje 

binnen in het speeltuingebouw om 

de sfeer te proeven. Daar is 

‘bewegen voor ouderen’, zingen 

en klaverjassen. De start voor het 

wandelen is bij het hek van dit 

gebouw. En voor een computerles 

aan huis kunt u bellen. 
 

Bewegen voor ouderen 

Fysiotherapeut Chiara Teodorani 

geeft iedere maandagmorgen les 

om uw lijf soepeler te laten 

functioneren. Zij leert u ook om te 

gaan met lichamelijke klachten. Er 

is al een vaste kern, maar u kunt 

er zonder bezwaar bij komen. 

Mocht u eerst nog wat informatie 

willen, bel dan Chiara, telefoon 

06-84757501. 

 

Singin! 

Een toppertje onder de 

activiteiten! Zangeres Nine van 

Strien (071-5236871) repeteert 

wekelijks met zo’n tien 

deelnemers. Tijdens de zomer-

borrel in de Pomerans hadden ze 

al een eerste succesvol optreden 

en bij de Nieuwjaarsborrel zullen 

ze hun zangkunsten opnieuw  

laten horen. De website van Nine 

is : www.ninevanstrien.nl. 
 

Computerles 

Janneke Koers (06-23932908) 

komt bij u thuis om u te helpen 

met de computer. Zij heeft al 

verschillende mensen een eindje 

op weg geholpen. Heeft u ook 

problemen in de digitale wereld, 

bel haar gerust om een afspraak 

te maken. 
 

Klaverjassen 

Als u een keer wil klaverjassen, 

kom dan donderdagavond naar 

het speeltuingebouw.  

Informatie bij Joop Honsbeek, tel.  

071-8887258. 
 

Wandelen 

Dit initiatief loopt als een trein! En 

wat is er toch veel moois te zien 

zo vlak bij huis, roepen de 

deelnemers iedere maandag-

middag weer. De wandeltochten 

gingen ondermeer naar het Leidse 

Hout, de Merenwijk, het park rond 

Endegeest en een rondje Leiden 

over de singels. Het park achter 

Poelgeest  was voor allen een 

verrassing.  

De wandelingen duren ongeveer 

twee uur.  
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Boeken in de wijk 

Puilt je boekenkast uit?  Wil je dat 

prachtige boek met anderen 

delen? Onder het motto ”Boeken 

in de Wijk” komen in het 

speeltuingebouw een paar 

boekenkasten te staan met 

boeken en tijdschriften. Het idee 

is dat wijkbewoners gratis boeken 

en tijdschriften uit de kast kunnen 

meenemen en ook boeken en 

tijdschriften kunnen achterlaten 

die men uitgelezen heeft. Alleen 

pakken of  brengen mag natuurlijk  

ook.  

We richten ons op kinderboeken, 

romans en kunst- en reisboeken 

en recente tijdschriften. 

Je kunt  de boeken en tijdschriften 

halen en brengen op woensdag en 

zaterdag van 10 tot 12 uur tijdens 

de openingstijden van de Speel-o-

theek. 

Per keer kun je maximaal 2 

boeken inbrengen en ook 

maximaal 2 boeken meenemen.  

Voor tijdschriften geldt geen 

maximum aantal. 

De boekenkast is voor het eerst 

open op woensdag 14 januari 

2015 van 11.00 tot 12.00 uur.  

 
Maria van Reijen  
José Bruijnen  
John Mierop 

 

Drie oproepen 

1. 1. Voor degenen die ook graag 

een wandelingetje willen maken, 

maar twee uur te lang of te 

bezwaarlijk vinden, willen we een 

alternatief bieden. Dat zou 

bijvoorbeeld een loopje naar De 

Bruine Boon of naar het Stadscafé 

Van der Werff kunnen zijn. Samen 

een kopje koffie drinken en 

vervolgens (misschien met een 

omweggetje, bijvoorbeeld door 

het park rond Museum 

Volkenkunde) weer terug naar de 

wijk. Laat het ons weten!! 

2.  

3. 2. Volgens ons is er bij sommige 

oudere wijkbewoners behoefte 

aan hulp bij lichte klusjes, zoals 

het ophangen van een schilderij, 

de tuin een beetje in orde maken 

of een lampje aanbrengen. We 

zoeken daarom buurtgenoten die 

incidenteel een andere 

buurtgenoot met zo’n klusje willen 

helpen. We doen uitdrukkelijk een 

beroep op jongeren.  

4.  

5. 3. De leden van de initiatiefgroep 

zijn begonnen met het bezoeken 

van buurtgenoten die de leeftijd 

van 70 hebben bereikt. We willen 

weten of zij behoefte hebben aan 

bepaalde activiteiten of hulp. Maar 

we vragen hen ook wat ze zelf te 

bieden hebben. Er zijn tot nu toe 

zo’n 20 mensen bezocht. Wij 

weten dat er meer zijn, maar we 

krijgen geen adressen of namen 

via de gemeente vanwege de 

privacy. Bent u zo’n senior of kent 

u een oudere buurtgenoot: laat 

het ons weten zodat wij contact 

kunnen opnemen.  
6.  

Informatie bij:  
Dik Toet, 06-23348489, dik-toet@online.nl                               
Christa de Boer, 06-52849828, 
christadeboer@gmail.com 
Irene Nieuwenhuijse, 06-53452373, 
irenenieuwenhuijse@gmail.com 
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AGENDA 

Bewegen: maandag 9.30 uur in 

het speeltuingebouw. 

Zingen: maandag 11.00 uur in 

speeltuingebouw 

Wandelen: maandag 14.00 uur bij 

hek speeltuingebouw. 

Klaverjassen: donderdagavond 

19.30 uur in speeltuingebouw 

Boeken in de wijk: start 14/1 
 

NIEUWJAARSBORREL 15 januari 

 

Hulp gevraagd  
Wil je meehelpen? Meld je aan via 

maredijkbuurt@gmail.com 

 

Nieuwsbrief  

We willen de opmaak van onze 

nieuwsbrief in 2015 gaan wijzigen. 

Wie is er goed in het opmaken 

van periodieke uitgaves en wil (en 

kan) de opmaak van onze  

nieuwsbrief een nieuw gezicht 

geven? (het gaat uiteraard om 

een vrijwillige inspanning).  

 

 

‘SasPop’ 

In 2013 hadden we ter ere van 

het Eeuwfeest een feestavond met 

een podium in het doodlopende 

stukje straat naast groenteboer 

Sassen. Een spetterend buurtfeest 

met een geweldig optreden van 2 

bands.  

In 2015 willen we weer zo’n avond 

organiseren. Wie wil deze avond 

(mee)organiseren of helpen met 

de voorbereiding of helpen op de 

dag zelf?  
(als we geen aanmeldingen krijgen, gaat 
deze avond niet door en dat zou toch heel 
jammer zijn!) 

 

Kerstgroet 
aan alle buurtbewoners 
Het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt wenst alle wijkbewoners 

fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2015! 
 

We hopen 2 dingen voor het nieuwe jaar: 

- dat iedereen naar de Nieuwjaarsborrel komt  

(15 januari vanaf 20.00 uur in de Re-Spons), 

- dat degenen die nog geen lid zijn, nu lid worden van de 

Vereniging maredijkbuurt.  
Lid worden? Ga dan naar onze website (www.maredijkbuurt.nl) en vul het 
aanmeldformulier in. Het kost u slechts EUR 5,00 per jaar. 

 

Het bestuur van Vereniging Maredijkbuurt:  

Jeroen Jansz, Christa de Boer en Christine Paauw 


