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N I E U W S B R I E F  

SPEELTUINGEBOUW: SUBSIDIE EN VERGUNNING 

A P R I L  2 0 1 5  

In april zijn de inspanningen van de Projectgroep beloond: we 

kregen van drie fondsen subsidie voor de verbouwing. Met deze 

aanvulling op de subsidie van de gemeente is het gat in onze 

begroting bijna gedicht. Kortgeleden werd ook de bouwvergun-

ning verleend. We zitten nu in de aanbestedingsfase: aanne-

mers kunnen een offerte uitbrengen om de verbouwing uit te 

voeren. De Projectgroep bestaat uit leden namens de speeltuin-

vereniging en de buurtvereniging. 

Contact: maredijkbuurt@gmail.com of 071 52 11 752  

(Jeroen Jansz, vz)  
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TWEEDE EDITIE SASPOP OP 20 JUNI 

Zaterdag 20 juni is het zover, dan zal de tweede editie van Saspop plaatsvinden. Het muziekfestival werd in 2013 voor het eerst ge-

houden in het kader van het 400-jarig bestaan van de Maredijkbuurt. Omdat het toen zo goed bevallen is, hebben verschillende 

buurtbewoners het initiatief genomen om een tweede editie te organiseren. 
 

Net als de eerste keer zal Saspop plaatsvinden in de doodlopende Sassenstraat, naast groentewinkel Het Maredijkje. Die laatste is een 

van de initiatiefnemers en nauw betrokken bij de organisatie. 
 

Het festival begint inmiddels vorm te krijgen. Het podium, de techniek en de toiletten zijn geregeld. Ook zijn de eerste bands al ge-

boekt. Zo zal de band The Serious Moonlight van buurtgenoot Alexander van Engelen op Saspop optreden. Het is een van de beste 

80’s en 90’s coverbands van het moment, met ervaren muzikanten die al menige zaal in Nederland plat gespeeld hebben. 
 

Daarnaast is Rondje Doe Maar vastgelegd. Deze tribute band is door niemand minder dan Henny Vrienten zelf om-

schreven als de beste Doe Maar-coverband van Nederland. Na Saspop zal Rondje Doe Maar later dit jaar onder 

meer het voorprogramma van UB40 verzorgen. Het belooft dus een sprankelende avond te worden, waarin we 

terug gaan naar de 80’s! 
 

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die op 20 juni willen helpen met het op- en  

afbouwen van het festival, en die een handje willen helpen om de rommel naderhand op te 

ruimen zodat de overlast minimaal blijft. Daarnaast is er nog een DJ nodig om tussen de 

optredens door leuke plaatjes te draaien. Aanmelden kan via: saspop@maredijkbuurt.nl. 
 

Houd voor meer informatie en updates de website in de gaten:  

www.maredijkbuurt.nl/activiteiten/saspop 

mailto:saspop@maredijkbuurt.nl
http://www.maredijkbuurt.nl/activiteiten/saspop/


‘Samen zorgen voor een schone wijk’ - ‘Eendjes voeren is er niet meer bij’ 

In the Spotlight: 
Janneke Koers 
Ze heeft in de afgelopen wintermaanden 

bij zo’n vierhonderd huizen in onze wijk 

aangebeld en de bewoners gevraagd of zij 

last hebben van meeuwen. Zo’n zeventig 

procent zei dat in meer of mindere mate 

te hebben.  

 “Sommigen gaven zelfs aan dat ze in het 

broedseizoen niet meer rustig in hun ei-

gen tuin kunnen zitten. Of dat ze horendol 

worden van het gekrijs in de vroege mor-

gen. Een enkeling was zelfs aangevallen 

door een meeuw. En de troep op straat als 

gevolg van het openscheuren van vuilnis-

zakken wordt door iedereen als hinderlijk 

ervaren’’, aldus Janneke Koers (61 jaar). 

Zij woont al dertig  jaar op de Maredijk. 

Met veel plezier, maar sinds een paar jaar 

veroorzaken de meeuwen in de maanden 

april, mei en juni irritatie.  

“Ongeveer tien meter van ons slaapka-

merraam gaan de meeuwen in het broed-

seizoen zo te keer, dat we vanaf vier uur 

’s morgens uit de slaap worden gehou-

den.’’ 

Afgelopen zomer stopte ze noodgedwon-

gen met werken. Het gastouderbureau 

waar ze actief was, ging failliet.  

Ze besloot zich vanaf dat moment in te 

spannen om de meeuwenoverlast in de 

Maredijkbuurt aan te pakken. Ze bedacht 

het meeuwenproject, zocht contact met 

de buurtvereniging, stelde een folder met 

een enquête samen en ging in de winter-

maanden langs de deuren. “De meeste 

mensen reageerden positief. Eén persoon 

echter vond het een belachelijke actie en 

gooide de deur voor mijn neus dicht.” 

Met de uitslag van de enquête ging ze 

weer terug naar de buurtvereniging en 

ook de gemeente werd benaderd. Alle 

bewoners van de panden waar de meeu-

wen de afgelopen jaren nestelden, werd 

gevraagd om de meeuweneieren te 

mogen wisselen voor nepeieren. 

Dit gaan medewerkers van de 

gemeente doen. (*) 

Daarnaast kregen in maart alle 

wijkbewoners al een brief met 

informatie over deze aanpak...en 

een gele vuilniszak. De overlast 

moet namelijk op verschillende 

manieren worden bestreden, 

legt ze uit. Als de meeuwen 

voedsel uit de vuilniszakken ha-

len, blijven ze in de omgeving en 

gaan ze nestelen. Daarnaast zijn 

opengescheurde zakken op straat 

natuurlijk een aanfluiting voor de 

wijk. “Het zou ook fijn zijn als de gemeen-

te daarom ondergrondse vuilcontainers 

gaat plaatsen. Ook dat is een onderdeel 

van de oplossing. Het is toch geen gezicht 

als er huisvuil op straat ligt. We hopen dat 

mensen elkaar nu gaan aanspreken op 

hun gedrag als ze toch grijze zakken blij-

ven gebruiken.” 

 “Maar’’, vervolgt ze “mensen moeten 

meeuwen ook niet voeren. Meeuwen ho-

ren niet in de stad, het zijn zee- en duin-

vogels. Stuur de meeuwen daarom weer 

terug naar de kust. Door ze te voeren trek 

je ze aan en zij verjagen op hun beurt 

weer de eenden. Eendjes voeren is er dan 

op een gegeven moment niet meer bij! En 

als er eenmaal meeuwen op een dak nes-

telen, komen ze geheid het volgend jaar 

weer op dezelfde plaats terug. Het is dus 

een kwestie het nu uitgestippelde beleid 

een paar jaar vol te houden.“ 
Het mailadres van Janneke is Janneke-

koers@online.nl 

Informatie over de meeuwen in Leiden via 

www.leiden.nl/meeuwen 

(*) Helaas mag Leiden door een recent 

besluit van de rechtbank in Amsterdam dit 

jaar geen eieren wisselen. 

V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B B U U R T  

           IN AKTIE TEGEN MEEUWENOVERLAST 

Op 13 april hield de wijkvereniging haar jaarvergadering. Er 

waren 20 wijkbewoners aanwezig. Opvallend dat er veel van de 

deelnemers op de een of andere manier ook actief zijn in de 

wijk. Op de agenda een verantwoording van het bestuur over 

2014. Daarover waren weinig vragen. Blijkbaar voldoen alle 

mededelingen via de Nieuwsbrief, de website en de email. Over 

de ontwikkelingen en de plannen voor 2015 was meer te zeg-

gen. Natuurlijk aandacht voor de verbouwing van het speeltuin-

gebouw, de Leidse Ring, Saspop en verkamering. Ook de herin-

richting van de Schutterstraat, Poelgeeststraat en de wijk con-

tainers kwamen aan de orde. Het bestuur dringt er bij de ge-

meente op aan dat deze in samenhang aangepakt worden. De 

financiën zijn goedgekeurd door de kascommissie en de leden-

vergadering. De buurttuingroep ( 12 tuiniers) is bezig met de 

plannen voor de inrichting van de tuin. Er komt een afsluitbaar 

hek rond de tuin en er wordt uitgegaan van de huidige structuur 

van de paden. Verheugend is de samenwerking met de buren. 

De Petteflet (kinderopvang)  wil namelijk actief betrokken zijn 

bij het ontwikkelen en de uitvoering van de plannen. Zo kan de 

tuin ook nog een educatief doel krijgen. De avond werd afgeslo-

ten met een borrel. 

De leden van de vereniging ontvangen een uitgebreid verslag. 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 



STAND VAN ZAKEN 
Verkamering 

Een telling van het aantal verkamer-

de panden in onze wijk heeft het 

volgende beeld opgeleverd. Er is een 

hoge concentratie verkamerde pan-

den in buurt van de Vendelstraat. Het 

gaat om alle oneven nummers in de 

Vendelstraat en de aangrenzende 

panden aan het begin van de Schut-

terstraat , de Poelgeeststraat en de 

hoek van de Aloëlaan.  Het is een 

aaneengesloten blok en dat levert 

bijvoorbeeld overlast op van fietsen.   

 

Verder liggen de opgesplitste panden verspreid over 

de wijk.  Wij hebben de uitkomsten van de telling 

opgestuurd naar de gemeenteraadsfractie van de 

PVDA. Zij proberen het college van B en W zover te 

krijgen dat er meer beleid ontwikkeld wordt om een 

te hoge concentratie per straat tegen te gaan. 

 

 

VOLG 
@MAREDIJKBUURT  

OP TWITTER 

Sinds begin dit jaar is de Maredijk-

buurt ook actief op Twitter. Via het 

account @Maredijkbuurt geven we 

regelmatig updates over de  buurt en 

delen we nieuwtjes die interessant 

zijn voor buurtbewoners. Ook vinden 

we het gewoon leuk om in contact 

met Twitteraars uit de buurt te 

komen.   

Volg de Maredijkbuurt 

en buurtgenoten via 

@Maredijkbuurt. 

NIEUWE INITIATIEVEN 
Cultuur– en kookclub 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 

maart zijn er verschillende nieuwe initiatie-

ven naar boven komen borrelen. 

We willen de mogelijkheid onderzoeken of 

er belangstelling is voor een cultureel club-

je. We denken aan museum-, concert- of 

theaterbezoek. Ook het samen bijwonen 

van lezingen of excursies behoort tot de 

opties. En om maar gelijk de koe bij de 

horens te vatten, stellen we voor:  
 

* Vrijdag 22 mei, Hooglandse Kerk, 20.00 

tot 21.00 uur. Openingsconcert Leidse 

Hofjesconcerten met Carel Kraayenhof en 

Lavinia Meijer.  Toegang is gratis. Verza-

melen om 19.15 uur bij ingang speeltuin-

gebouw.   

* Maandag 25 mei, Leidse Hofjesconcer-

ten. Verzamelen om 11.30 uur bij ingang 

speeltuingebouw. Kijk eventueel van te 

voren op www.leidsehofjesconcerten.nl 
 

Inlichtingen bij:  

Irene Nieuwenhuijse of Margaret Dent.  

- irenenieuwenhuijse@gmail.com of 06-

53452373) 

- margaret.dent@outlook.com of via 071-

5153232 

 

Een ander initiatief is een kookclub. Marga-

ret Dent wil – als het speeltuingebouw  is 

verbouwd – eenmaal per week in deze 

ruimte voor een aantal wijkgenoten koken. 

In een volgende nieuwsbrief meer hierover. 

Inlichtingen bij Margaret Dent. 
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Bezwaar tegen Ringweg 

In de vorige Nieuwsbrief deden we een oproep mee 

te denken over de Ringweg. Het bestuur heeft be-

zwaar ingediend tegen de Leidse Ring in de huidige 

vorm. We zijn bang dat het een stads-autoweg 

wordt. In ons bezwaarschrift vragen we om metin-

gen van geluid en luchtkwaliteit op het traject Wil-

lem de Zwijgerlaan / Schipholweg / Stationstunnel.  

 

We vragen ook een budget vrij te maken voor geluidwerende voorzieningen in woningen 

aan de noordkant van onze wijk.  

Meedenken over het vervolg?  Contact: Dik Toet dik-toet@online.nl 06-23348489  

KLUSSENDIENST  
MAREDIJKBUURT  

VAN START 

Je kan geen boodschappen doen 

omdat je slecht ter been bent, je 

bent op leeftijd en er moet een lamp 

opgehangen worden,  er moet een 

ritje naar het ziekenhuis worden ge-

maakt of medicijnen opgehaald, je 

wilt even naar buiten als dat niet 

meer zonder hulp gaat.  
 

Er zijn veel situaties denkbaar waar-

bij de hulp van een buurtbewoner 

handig kan zijn. Of je helpt je eigen 

buur al met het één en ander, maar 

zou het fijn vinden om die onder-

steuning te delen met een ander. 

Ook dat is mogelijk. 
 

Een aantal buurtbewoners heeft de 

koppen bij elkaar gestoken om een 

klussendienst in onze wijk op te rich-

ten. Onder het motto: “Beter een 

goede buur dan een verre vriend” 

willen de leden van de klussendienst 

van start gaan. Ze zijn beschikbaar 

om de klus te klaren.  
 

Bel onderstaand nummer, stuur een 

SMS bericht of een app en de klus-

sendienst kijkt wat ze kunnen doen. 

Dik Toet 

06-23348489 

 

PRIJSVRAAG 

We kregen veel complimenten voor 

de Nieuwsbrief 'nieuwe stijl'.  

We roepen jullie nu op een nieuwe 

naam voor te stellen op maredijk-

buurt@gmail.com of in de bus bij 

secretaris Christa (Aloëlaan 41a).  
 

Er zijn leuke prijzen voor de top 

drie! 



ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Wekelijkse activiteiten in het speeltuin-/buurtgebouw 

MAANDAG 9.30u Bewegen voor ouderen 

  Contact: Chiara Teodorani, tel 06 847 57 501 

 11.00u Singin 

  Contact: Nine van Strien, tel 071 523 68 71 

 14.00u Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor 

de speeltuin 

WOENSDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018 

 10.00u Boeken in de wijk 

DONDERDAG 19.00u Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’ 071 888 72 58 

ZATERDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk 

 10.00u Boeken in de wijk 

 

Overige activiteiten 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Janneke Koers, tel 06 239 32 908 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 

169 

 

Staan deze data al in uw agenda? 

22 mei 19.15u verzamelen bij ingang speeltuin. Met cultuur-

club naar Openingsconcert Leidse Hofjescon-

certen (met Carel Kraayenhof en Lavinia Meyer) 

van 20.00u tot 21.00u 
 

25 mei 11.30u verzamelen bij ingang speeltuin. Met cultuur-

club naar Leidse Hofjesconcerten 
 

20 juni 20.00u Sas-Pop 
 

5 september  18.00u Straatmaaltijd (op de Maredijk) 
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Wij hebben uw steun nodig 

Het aantal leden groeit nog steeds. Dit betekent dat steeds meer mensen zich betrokken 

voelen bij elkaar en bij de buurt. Alle nieuwe leden: welkom en bedankt voor jullie aan-

melding. We hopen jullie te ontmoeten bij één van de activiteiten in de buurt. 

We hopen ook dat nóg meer buurtbewoners hun betrokkenheid bij hun buurt tonen door 

lid te worden. 
 

De buurtvereniging zet zich in voor en leefbare omgeving waarin we op een prettige ma-

nier met elkaar omgaan.  
 

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Vul dan het aanmeldformulier in op onze 

website www.maredijkbuurt.nl. Het kost u slechts EUR 5,00 per jaar.  Wilt u het formu-

lier in uw brievenbus ontvangen? Bel dan 071-5139225 of loop langs bij Aloëlaan 41a 

(secretaris Christa de Boer). 

NOG GEEN LID? WORD LID! 

WIST U DAT? 
 

 De Maredijkbuurt ook een 

facebookpagina heeft? Je 

vindt de pagina door te zoe-

ken op maredijkbuurt. Het is 

een besloten pagina waar je 

lid van kunt worden. 
  

 Het plaatsen van de onder-

grondse containers flink ver-

traagt is, onder meer door- 

dat er archeologische vond-

sten gedaan zijn met het gra-

ven in de binnenstad. 
 

 Er op het voeren van meeu-

wen in Haarlem een boete 

van EUR 130 staat? 
 

Meer weetjes in de volgende  

editie… 
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STRAATMAALTIJD 

Dit jaar wordt het alweer de 6e  

editie en hopelijk is het wéér  mooi 

weer. 

Gezellig buiten tafelen met ca. 250 

buurtbewoners aan één lange tafel.  

U doet dit jaar toch ook (weer) 

mee? 
 

Zet 5 september in ieder geval 

vast in uw agenda.  

Wij hebben er nu al zin in 
 

Aanmelden  

U kunt zich nu al aanmelden via de 

website www.maredijkbuurt.nl/

activiteiten/straatmaaltijd/

aanmeldformulier-straatmaaltijd. 

Bij de volgende nieuwsbrief zal een 

aanmeldformulier in uw brievenbus 

worden gedaan, zodat u zich ook 

op die manier kunt aanmelden. 
 

Vrijwilligers 

Vorig jaar had zich gelukkig een 

aantal buurtbewoners aangemeld 

om mee te helpen met de organi-

satie. Ook dit jaar is hulp weer 

heel hard nodig.  
 

Wil je meehelpen met organi-

seren (of heb je leuke ideeën), 

geef je op door een mailtje te 

sturen aan maredijkbuurt 

@gmail.com. 


