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B U U R T K R A N T  

TWEEDE EDITIE SASPOP GROOT SUCCES 

J U L I  2 0 1 5  

Goede muziek, gezellige sfeer, lekker weer en veel buurtbewo-

ners. Dat waren de ingrediënten voor een succesvolle tweede 

editie van muziekfestival Saspop.  

Op 20 juni troffen zo’n 250 buurtgenoten, oud-

buurtgenoten en buur-buurtgenoten elkaar in het 

Sassenstraatje naast groentezaak Het Maredijkje. 

  

Het muziekfestival, een initiatief van Het Ma-

redijkje en de buurtvereniging, werd twee 

jaar geleden voor het eerst georganiseerd. 

Destijds in het kader van het 400-jarig be-

staan van de buurt. Omdat die eerste editie zo 

goed bevallen was, kreeg Saspop dit jaar een ver-

volg. 

Verschillende buurtbewoners werkten mee om het festival een 

succes te maken. Buurtgenoot Cor Tjepkema ontwierp het logo, 

de poster en de flyers die bij iedereen in de bus zijn gevallen. 

Pieter van der Geest, alias Piet Plaat, draaide plaatjes tussen de 

bands door. Sjoerd & Saskia gebruikten hun netwerken 

om de boel op poten te zetten en mooie deals te sluiten. 

Simon, Marja en hun team van Het Maredijkje regelden 

als medeorganisator een hoop zaken en zorgden dat 

iedereen wat te drinken had. 

  

Op het podium zorgde de band The Serious 

Moonlight van buurtgenoot Alexander van 

Engelen er vanaf 20.30 uur voor dat de 

straat al snel vol liep met wijkgenoten die op 

de muziek afkwamen. Jeroen Jansz praatte de avond 

aan elkaar waarna Rondje Doe Maar Saspop 2015 afsloot. Alsof 

de weergoden ermee speelden, brak pas toen de regen echt los. 

Al met al was het een topavond! 
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         ‘Helemaal top die nieuwe krant, we lezen hem echt helemaal’ 

Leeftijd 56 jaar 

Adres Maredijk 44 

Beroep Huisvrouw 

Burgerlijke staat Man, 2 kinderen en een 

kleinkind 

 

SINDS WANNEER WOON JE IN DE MARE-

DIJKBUURT? 

In 1985 zijn wij hier komen wonen.  

Mijn man en ik hadden daarvoor een 

huurhuis, maar dit koophuis vonden we 

helemaal te gek. Lekker dicht bij de stad, 

een hele grote tuin achter en gunstig ge-

legen voor het openbaar vervoer. We heb-

ben geen auto, dus dat is voor ons heel 

belangrijk. Ik kende de buurt ook al, om-

dat een tante van mij in de Schutterstraat 

heeft gewoond. 

 

HOE ERVAARDE JE DESTIJDS DE SFEER 

IN DE WIJK? 

Het was hier een beetje gewoontjes en er 

woonden veel oudere mensen zoals tante 

Ans en tante Beppie en ene opoe. Ik weet 

niet meer hoe ze heette, maar ik hield 

haar in de gaten en als het nodig was 

hielp ik haar een beetje. Door die betrok-

kenheid werd je weer door de andere 

buurtbewoners snel geaccepteerd. Er was 

in die tijd nog veel achterstallig onderhoud 

aan de huizen.  

 

HOE IS DE WIJK VERANDERD? 

Ik vind dat de mensen, tenminste op dit 

deel van de Maredijk, nu nog meer bij 

elkaar betrokken zijn. Je past op elkaars 

huizen en maakt met veel mensen regel-

matig een praatje. Toen laatst bij ons is 

ingebroken, kregen we ook veel medele-

ven van buurtgenoten. De dieven hadden 

een tuinschepje en een hakbijl uit de 

schuur van de buren gehaald en waren via 

een bovenraam naar binnen geklommen. 

Hier schuin tegenover wonen een Italiaans 

en een Frans gezin. Nou die huizen hou ik 

ook in de gaten als de bewoners een tijdje 

weg zijn. 

 

WAT ZOU JE NOG GRAAG VERBETERD 

WILLEN ZIEN? 

Ik vind al die fietsen die maar her en der 

op de stoep staan helemaal niks en dan 

die weesfietsen! Vreselijk! En dan dat huis 

hier schuin tegenover dat zwaar verwaar-

loosd wordt: echt een aanfluiting voor de 

buurt. 

 

WAT VIND JE VAN DE NIEUWE ONTWIK-

KELINGEN IN DE WIJK WAT BETREFT DE 

VERBOUWING VAN HET SPEELTUINGE-

BOUW, DE NIEUWE INITIATIEVEN EN DE 

VERNIEUWDE WIJKKRANT? 

Echt geweldig. Als het gebouwtje is ver-

bouwd, ga ik absoluut vaker daar kijken 

en ontdekken of er iets van mijn gading 

is. En die nieuwe krant? Helemaal top, we 

lezen hem echt helemaal. 

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

Zowel de klus- als de cultuurgroep zijn inmiddels gestart. De eerste klus was een klus bij 

iemand thuis: het opnieuw installeren van een zogeheten Bose Sound Touch systeem. De 

verkoper van het systeem had dat geweigerd en de 70-jarige eigenaresse van dit apparaat 

was zeer verheugd met de hulp van Ton Schalken, één van de zeven leden van de klusgroep. 

 

De cultuurgroep is inmiddels ook voorzichtig begonnen. De twee deelnemers hebben tijdens 

de Leidse Hofjesconcerten een zeer genoeglijke middag gehad en zijn van plan hun activitei-

ten voort te zetten. Voor de komende maand staat een tentoonstelling op het programma 

(zie de activiteitenagenda). 

 

Klusgroep: Informatie en opgave klusjes in en om het huis, hulp, formulieren en andere vra-

gen bij Dik Toet. dik-toet@online.nl 

 

Cultuurgroep: Tips en informatie bij Irene Nieuwenhuijse 06-53452327 of via de mail ire-

nenieuwenhuijse@gmail.com. Wie naast de activiteitenagenda extra geïnformeerd wil worden 

over de activiteiten voor de komende tijd, kan zich ook opgeven voor een speciale           

cultuur-app.  

KLUS EN CULTUURGROEP VAN START 

IN THE SPOTLIGHT: JOKE VAN DER WERF 

GELE VUILNISZAKKEN 

Vanaf 25 juni verkrijgbaar bij 

onze eigen buurtwinkel  

 

De door de gemeente gesubsidieer-

de verkoop van de stevige gele 

vuilniszakken bij de supermarkten 

in Leiden is beëindigd, omdat er in 

grote delen van de binnenstad on-

dergrondse containers zijn ge-

plaatst. Helaas is (onder meer) in 

onze wijk de plaatsing van de con-

tainers vertraagd, waardoor er een 

probleem ontstond. 

 

De buurtvereniging heeft samen 

met enkele bewoners de gemeente 

bestookt met telefoontjes en 

tweets.  Met resultaat:  

de gele vuilniszakken zijn nu ver-

krijgbaar bij Het Maredijkje. 

 



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 ko-

men.   

Volg de Maredijkbuurt 

en buurtgenoten via 

@Maredijkbuurt. 

NIEUW IN DE BUURT:  
HET SOCIAAL WIJKTEAM 
Het kan voorkomen dat u behoefte heeft 

aan advies en ondersteuning over iets 

waar u tegen aan loopt. Aarzel dan niet 

en loop binnen tijdens de inloopspreek-

uren van het sociaal wijkteam Boerhaave/

Stationsdistrict. Het kan gaan over uzelf 

of iemand waar u zich zorgen om maakt.  

Wij zitten in het Poortgebouw Zuid, op de 

1e etage. Wij zijn van alle markten thuis 

en kunnen dus veel vragen op het gebied 

van wonen, zorg, werken, (gebrek aan) 

sociale contacten, vrije tijdsbesteding en 

geldzaken zelf beantwoorden en/of beoor-

delen of er kortdurende dan wel langdu-

rende ondersteuning nodig is.  

We gaan er van uit dat iedereen het liefst 

zelf zijn problemen oplost, maar soms een 

extra zetje nodig heeft om dit ook te or-

ganiseren samen met familie, kennissen, 

buren. Lukt dat niet dan zetten we profes-

sionele hulp in. Mochten we niet direct 

een antwoord weten, dan zoeken we het 

uit en zorgen voor een goede doorverwij-

zing. 

 

U kunt bij ons binnenlopen: 

maandag t/m woensdag van 9.00 tot 

11.00 uur, donderdag van 13.00 tot 15.00 

uur. Rijnsburgerweg 10 

Poortgebouw Zuid, 1e etage 

Tel. 14071, Leiden, keuze 4 (bereikbaar 

tijdens kantooruren) 
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VERBOUWING  
SPEELTUIN-/

BUURTGEBOUW 

De projectgroep die de verbouwing 

begeleidt heeft goed nieuws. Vijf 

aannemers hebben een offerte uit-

gebracht voor de verbouwing. Mo-

menteel wordt de meest aantrekke-

lijke offerte beoordeeld op de tech-

nische en financiële aspecten. Daar-

bij toetst de projectgroep ook de 

voorgestelde planning, omdat wij de 

overlast voor de buren en voor het 

spelen in de tuin zo veel mogelijk 

willen beperken. 

Binnenkort zullen de buurtbewoners Katja Verhulst en Dik 

Toet samen met de gemeente de fietswrakken in de buurt 

opsporen, zodat de gemeente ze vervolgens kan verwijderen.  

De fietsen zullen pas worden meegenomen minstens een 

week nadat er een aankondiging van de verwijdering op de 

fiets is geplakt. Het gaat uiteraard om fietsen die overduide-

lijk niet meer worden gebruikt of van niemand uit de buurt 

zijn. 

  

Weet je fietswrakken in onze buurt? Geef ze alvast door aan 

Dik Toet: dik-toet@online.nl of 06-23348489 

FIETSWRAKKEN IN DE BUURT  
WORDEN VERWIJDERD 

STRAATMAALTIJD 

5 september 

 

De zomer is (eindelijk) begonnen. 

Voor veel mensen tijd voor vakantie. 

Vergeet u niet op te geven voor de 

straatmaaltijd.  

Het is ondertussen een traditie dat 

aan het eind van de vakantie, in het 

eerste weekend van september de 

straatmaaltijd plaatsvindt. Alle info 

hierover is te vinden in het speciale 

inlegvel over de straatmaaltijd. 

 

Dit jaar komt er NIET iemand 

aan de deur vragen of u mee wilt 

doen met de straatmaaltijd. 

 

Hoe kunt u zich opgeven? 

Door het aanmeldformulier in te 

vullen of online via de website 

www.maredijkbuurt.nl/activiteiten/

straatmaaltijd/aanmeldformulier-

straatmaaltijd. 

 

Alvast een fijne zomer  en hope-

lijk tot ziens op 5 september 

 

Het krantje dat je nu leest 

heette jarenlang 

'Nieuwsbrief'. De nieuwe 

styling gaf aanleiding om 

nog eens goed na te den-

ken over deze naam. In de 

vorige Nieuwsbrief schre-

ven we een prijsvraag uit 

waarin we de lezers uitno-

digden een nieuwe naam 

te verzinnen. De jury was 

onder de indruk van het 

enthousiasme van de 

inzenders. Helaas heeft 

geen van de voorgestelde 

namen het gehaald. Toch 

reiken we twee prijzen uit: 

de eerste gaat naar de 

jongste deelnemer van 

negen jaar. De tweede 

prijs is voor de buurtbe-

woner die maar liefst 9 

voorstellen heeft ingezon-

den. We hebben gekozen 

voor een sobere naam die 

de inhoud goed dekt: 

Buurtkrant. 

VAN NIEUWSBRIEF TOT BUURTKRANT 

mailto:dik-toet@online.nl


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 

DINSDAG 20.00u Repetitie Leydse Kluchten Compagnie 

  meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 

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 

KLUSSENDIENST, contact Dik Toet, tel 06 233 48 489 

CULTUURCLUB, contact: Irene Nieuwenhuijse, tel 06 534 52 373 

SPEELTUIN, open op ma t/m vr van 10.00 tot 18.00u, bij mooi weer ook vaak open op zater-

dag en zondag. Meer info op www.svmaredijk.nl. 

 

Staan deze data al in uw agenda? 
 

5 juli Cultuurclub bezoekt Museum Noordwijk. 

 Er zijn 2 tentoonstellingen: ‘Zo moeder, zo dochter, kleding en speelgoed’ en 

‘Het Schildersfestival 2015’. Verzamelen om 13.30u bij het toegangshek van de 

speeltuin. We gaan op de fiets! 
 

5 september  Straatmaaltijd (op de Maredijk), zie voor meer info/ aanmelden het  inlegvel bij 

deze buurtkrant 
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Wij hebben uw steun nodig 

Steeds meer mensen zich betrokken voelen bij elkaar en bij de buurt. Alle nieuwe leden: 

welkom en bedankt voor jullie aanmelding. 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 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 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? 
 

 We op zoek zijn naar mensen 

die computerles willen geven?  
  

 Er bij de Leydse Kluchten 

Compagnie plaats is voor 

nieuwe leden? 
 

 

Meer weetjes in de volgende  

editie… 
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