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JUBILEUM VOOR CAFÉ DE POMERANS 
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Zolang als ik hier in de wijk kom is er al een 

café op de hoek Rijnburgersingel / Maredijk. 

Pas sinds de laatste jaren ben ik er ook met 

enige regelmaat aan het biljart te vinden. Een 

bewoner hier uit de (Piet Hein)straat kwam 

met het idee eens in de maand een biljartmid-

dag te organiseren. Zoals zo vaak werd er in 

het begin ruim gehoor gegeven aan de biljartmiddag en waren 

we soms met z'n tienen. En zoals zo vaak blijft alleen de "harde 

kern" over, nu zijn we dus nog (maar) met z’n drieën, waarmee 

ik niet wil zeggen dat het niet meer gezellig is hoor !!  
 

Op 1 september van dit jaar zijn Joke & Fred Martijn 20 

jaar de uitbaters van het café.  

Het café op zich bestaat 

al "iets" langer, aan de 

muur hangt een verzoek-

schrift uit 1916 van dhr. 

Schalks. De vergunning 

wordt aangevraagd "voor 

den verkoop van sterken 

drank in het klein, voor 

gebruik ter plaatse van 

verkoop, in het benedenlo-

kaal van het perceel Maredijk No.2 aldaar".  

Voor iedereen die gezellig een drankje wil komen nuttigen of een 

balletje wil stoten op het biljart staat de deur open. Zoals met 

veel sporten is biljarten (een heel stuk) moeilijker dan het lijkt.  

Gelukkig is Joke in 1999 

tweede van Nederland ge-

weest in het drie-band-

stoten, dus als je advies en/

of goede raad nodig hebt, is 

zij nooit te beroerd die te 

geven. Wat natuurlijk geen 

garantie is dat je het punt 

scoort, om de één of andere 

reden gedragen die biljart-

ballen zich heel anders dan 

wanneer zij stoot (pot-ver-

do-rie weer(!) mis)

…..blijven oefenen, is dan 

steevast het advies……Dus 

staan we de volgende keer 

weer met frisse moed aan 

het biljart…….blijven oefe-

nen…… ’t Gaat tenslotte om 

de gezelligheid en niet om 

de punten, toch……pot-ver-

do-rie weer mis. 
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           door  

               Peter  

               van Leeuwen 

met stropdas Dhr Nozeman, uitbater van 1965-1995 

STRAATMAALTIJD 2015 

 “Het was dan wellicht niet zulk mooi weer, maar de gezelligheid was er niet  

 Minder om. Zowel het eten, de koffie als het gezelschap was uitstekend! “ 

Meer foto’s te zien op www.maredijkbuurt.nl 



         ‘Deze buurt is een dorp in de stad, iedereen kent elkaar’ 

Ik ren op een maandagavondje om half 7 in 

de stromende regen naar het Maredijkje, 

waar de druk bezette eigenaar van onze 

buurtsuper mij lachend ontvangt. ‘Ik zei 

toch dat ik ook wel naar jou wilde komen?” 

Niks daarvan. Druipend installeer ik mij op 

de  enige juiste plek voor een interview met 

Simon de groenteboer: het kantoortje ach-

ter de winkel, naast de koelcel. 
 

Het Maredijkje is in 1920 geopend door 

meneer Sassen. Die begon met het venten 

van groenten en opende daarna deze win-

kel. De zoon van meneer Sassen - die nu 

nog achter de winkel woont - nam het over 

met zijn vrouw. Marja, de huidige mede-

eigenaar is in de winkel komen werken toen 

ze 17 jaar was. Ze trouwde met Simon die 

in 2000 ook eigenaar werd en met zijn 2-en 

runnen ze de buurtsuper. 
 

Wat vind je van deze buurt? 

“Deze buurt is een dorp in de stad, ieder-

een kent elkaar. De winkel heeft een func-

tie omdat er daardoor loop in de wijk is. 

Mensen komen elkaar tegen bij de groente-

boer of op weg naar de groenteboer. Die 

mensen zie je niet zo snel bij de Digros, de 

Lidl of de Jumbo”. Ik beaam dat: er zijn 

mensen bij wie ik niet thuis kom, maar met 

wie ik wel een kletspraatje in de winkel 

maak. Volgens Simon blijven mensen soms 

langer dan een uur voor de winkel kletsen.  
 

Waarom koopt eigenlijk niet iedereen 

bij jullie? 

“Tja, veel mensen hebben het druk en heb-

ben dan geen tijd meer om naar verschil-

lende winkels te gaan, maar sommige men-

sen denken ook dat we duurder zijn dan de 

supermarkt. Maar dat valt reuze mee als je 

het met de Digros of Jumbo vergelijkt. 

Doordat wij ook veel bestellingen bezorgen, 

hebben we bovendien een groot assorti-

ment en is het vers. Zeker het fruit is vaak 

lekkerder dan dat van de supermarkt.” 
 

“Het leukste is als kinderen voor de eerste 

keer zelf boodschappen gaan doen. Soms 

zijn ze pas 4 jaar en worden ze wel een 

eindje begeleid, bijvoorbeeld bij het over-

steken, maar dan mogen ze in de winkel 

zelf de boodschappen halen. Dat kan hier 

gewoon.  

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 THE SPOTLIGHT: SIMON VISSER 

VUILNIS GAAT ONDERGRONDS 

Jullie hebben het al gelezen in de bewonersbrief van de gemeente die je begin september in de bus kreeg: de voorbereiding van de plaat-

sing van de ondergrondse vuilcontainers is gestart. Wij wijzen jullie er graag op dat je een zogenaamde 'zienswijze' kunt indienen over de 

locaties van de containers. Dat moet je voor 14 oktober doen. In de bewonersbrief staat hoe. Het kan ook via het contactformulier op 

http://www.leiden.nl/contact. 

De tekeningen met de locaties liggen ter inzage op het stadhuis en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72). Voor meer informatie zie 

www.leiden.nl/ondergronds. Helaas geven de kaartjes op die website (nog) geen uitsluitsel over de locaties in onze wijk (Deelgebied 11). 

Saspop 
Hoe kwam je erbij om zoiets als 
Saspop te organiseren? 
“Bij het 400 jaar eeuwfeest be-
gon het idee, en hadden we hier 
een podium en een paar bands. 
Ik dacht dat moeten we vaker 
doen, het was heel gezellig en 
een goede sfeer. En ik vind het 
ook wel een sociale plicht om 
iets bij te dragen aan deze buurt, 
het is belangrijk dat er leuke 
dingen gebeuren. Dus dit jaar 
hebben we de 2e editie georga-
niseerd en het was weer heel 
gezellig en zeer geslaagd”. We 
kunnen inmiddels bijna van een 
traditie spreken. 

Ik heb hier ook wel eens een jongetje ge-

had die keurig 5 boodschappen uit zijn 

hoofd had geleerd, maar daarna wist hij 

niet meer waar hij ook al weer woonde”. 

“Maar ik gelukkig wel”. Simon lacht verte-

derd.  
 

De diversiteit van de buurt is ook heel leuk, 

hoewel er vroeger meer excentrieke men-

sen woonden. “Zo had je Emmy die de vuil-

nisbakken afschuimde (zal binnenkort nog 

moeilijker worden, AF), en een aantal fami-

lies die niet helemaal 100% waren. Je hebt 

nog steeds wel opvallende personen in de 

buurt, maar dat is wel minder geworden. 

De diversiteit is er nog wel: arbeiders, yup-

pen, studenten.  

Hiernaast is een studentenhuis (Quintus) en 

als zij van een avond stappen kwamen, 

ging hier net ’s morgens de winkel open en 

kochten ze hun ontbijt. Dat vind ik leuk.” 
 

Ik ben nieuwsgierig naar de roddels, maar 

word teleurgesteld. Nee, Simon kent niet 

zoveel roddels, omdat hij minder in de win-

kel staat en meer bestellingen rijdt. “Maar 

ze zijn er wel hoor”, zegt hij lachend, 

“mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig”. 

Toch een van de meiden in de winkel inter-

viewen volgende keer…  



BUURTTUIN AAN HET TAMBOERPAD:  

EEN TUIN VOOR ONS ALLEMAAL 
In onze buurt wordt gewerkt aan een kleine 

groene oase. Aan het Tamboerspad, tegen-

over kinderdagverblijf de Pettenflat, is  een 

enthousiaste groep buurtbewoners begonnen 

met het aanleggen van een buurttuin.  

Braamstruiken van een meter hoog zijn weg-

gehaald door de gemeente Leiden. En nu 

zwoegt het groepje tuinlieden iedere zondag-

middag – en soms op doordeweekse avonden 

– om het treurige stukje grond verder te ont-

doen van de rommel die er in de loop der ja-

ren is neergegooid en van de woekerende 

onkruiden als heermoes en zevenblad.  
 

Langzaamaan krijgt de tuin zijn vorm. De ver-

waarloosde beukhagen aan het Tamboerspad 

zijn in vorm gesnoeid. Op 28 augustus zijn de 

bouwhekken die eerst rondom de tuin stonden 

vervangen door een mooier en permanent 

hek. Daar worden klimplanten tegenaan ge-

plant, zoals een druivenrank en een doornloze 

braam.   

Blikvanger van de buurttuin is een kruidenspi-

raal: een heuvel waar spiraalsgewijs een ste-

nen richel overheen kronkelt en 

waarop in de loop van deze zo-

mer kruiden, aardbeien en ver-

schillende soorten bloemen zijn 

aangeplant.  

Ook groenten mogen niet ont-

breken. Een aantal tuinliefheb-

bers heeft in eigen tuin plantjes 

voorgetrokken die in juli en be-

gin augustus in de buurttuin zijn 

uitgeplant. Ter plaatse is spina-

zie en sla gezaaid dat begin sep-

tember klaar is voor de eerste 

oogst. Bonenplanten kronkelen 

langs in de grond gestoken dun-

ne stokken omhoog. Wanneer 

de zon een aantal dagen achter elkaar schijnt 

kun je er om de drie dagen een maaltje boon-

tjes af plukken.  

In een hoekje van de tuin zijn zonnebloemen 

en courgettes aangeplant. Bosbessenstruiken 

en zwarte-bessenstruiken staan er te wachten 

tot ze kunnen worden verplant naar hun defi-

nitieve plekje in de tuin.  
 

Als de tuin volledig is aangeplant is het de 

bedoeling dat iedere buurtbewoner (met ma-

te) kruiden, groente en bloemen mag plukken 

voor eigen gebruik. Er is ook een terras waar 

mensen die geen eigen tuin hebben lekker in 

het zonnetje kunnen zitten. De tuin moet een 

plek worden waar je even tot jezelf kunt ko-

men. Een plek waar je even kunt ontstressen 

door een praatje te maken met buurtbewo-

ners, of door lekker in de grond te wroeten en 

aardbeien te plukken.  
 

Het initiatief voor de tuin komt van Bert van 

Sprundel. Hij liep al langer rond met het idee 

om op het vergeten stukje grond een tuin te 

maken. En toen de buurtvereniging een grote 

geldprijs won met haar ideeën over leefbaar-

heid en verbeteringen in de buurt, waren de 

middelen er om het plan ook daadwerkelijk uit 

te voeren.  

Wie zelf nog planten in de tuin of op het bal-

kon heeft waar eigenlijk geen plek voor is, 

mag deze naar de buurttuin brengen. Er moet 

nog veel gebeuren in de tuin. Extra helpende 

handen zijn altijd welkom. Zo wordt de tuin 

van ons allemaal! 
 

Voor meer informatie over de tuin of voor het 

doneren van planten kunt u contact opnemen 

met Bert van Sprundel 

(bertvansprundel@xs4all.nl). 
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FIETSWRAKKEN 

In de vorige buurtkrant 

hebben we verteld dat we 

met de gemeente aan de 

slag gaan met de fiets-

wrakken in de wijk.  
 

We hebben de actie 

uitgesteld tot na de 

zomervakantie, dus 

binnenkort gaan we 

echt aan het werk.  
 

Alle fietsen waarvan dui-

delijk is dat ze niet meer 

worden gebruikt, krijgen 

een label. Wanneer er niet 

wordt gereageerd op het 

label worden de fietsen na 

enige tijd meegenomen 

door de gemeente.  
 

Het is handig van te 

voren fietswrakken aan 

te melden via het on-

derstaande e-mail 

adres. 

Door deze actie wordt de 

buurt weer een stukje 

mooier en is er meer 

ruimte voor fietsen die wel 

worden gebruikt! 

 

Dik Toet    

dik-toet@online.nl 

RINGWEG 

NOORD 

De gemeente heeft plan-

nen om de doorstroming 

op de route A44 – A4 via 

de Plesmanlaan en Willem 

de Zwijgerlaan te verbete-

ren.  

Dat betekent meer verkeer 

en dus meer lawaai en 

vieze lucht voor de omwo-

nenden. Iedereen in de 

buurt heeft onlangs infor-

matie hierover van de 

gemeente in de bus ge-

had.  
 

Een groep bewoners wil de 

plannen van de gemeente 

kritisch volgen en met de 

gemeente kijken wat er 

met maatregelen als bij-

voorbeeld schermen of 

groen te doen is aan de 

toename van de overlast. 

Belangstellenden zijn wel-

kom bij de buurtgroep. 

 

Meer info: dik-

toet@online.nl  

mailto:bertvansprundel@xs4all.nl
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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. 
  

 Er de laatste tijd een paar 

keer een brief bij bewoners in 

de brievenbus is beland van 

een buurtbewoner die verge-

ten was zijn/haar naam eron-

der te vermelden? 

 ….? 
 

 

Meer weetjes in de volgende  

editie… 
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DE VERBOUWING     

IS BEGONNEN ! 

Op maandag 1 september j.l. is 

aannemer Degewij begonnen met 

de verbouwing van het speeltuin-

gebouw. De projectgroep (met 

leden van de Speeltuinvereniging 

en Buurtvereniging) is erg blij dat 

alle plannen nu uitgevoerd worden. 

 

De definitieve begroting laat ook 

toe dat we de Trespa platen aan de 

buitenkant van het gebouw ver-

vangen. Dit kwam op de informa-

tieavond eind april naar voren als 

een nadrukkelijk verzoek van de 

omwonenden. De projectgroep 

ondersteunt dit verzoek van harte. 

 

De aannemer verwacht dat de klus 

ongeveer 12 weken zal duren. De 

projectgroep begeleidt de verbou-

wing omdat er vast en zeker keu-

zes moeten worden gemaakt die 

we niet hebben voorzien. 

 

De projectgroep is te bereiken via 

maredijkbuurt@gmail.com of via 

een briefje in de bus bij Jeroen 

Jansz, Marislaan 39. 

ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Wekelijkse activiteiten in het speeltuin-/buurtgebouw 

Vanwege de verbouwing van het speeltuingebouw kunnen 

hier de komende maanden geen activiteiten plaats vinden. 

 

MAANDAG 9.30u Bewegen voor ouderen (*)  

  Contact: Chiara Teodorani, tel 06 847 57 501 

 11.00u Singin,  

  tijdens de verbouwing in de Oranjerie 

  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 (*)  

 

(*) start weer na de verbouwing 

 

Overige activiteiten 

BUURTTUIN TAMBOERPAD,  

contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 

KLUSSENDIENST, contact Dik Toet, tel 06 233 48 489 

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

ook vaak open op zaterdag en zondag. Meer info www.svmaredijk.nl. 


