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"Ik vind het wel écht mooi geworden hier. Wat zou dit allemaal 

wel niet gekost hebben?" zegt een Maredijker tegen zijn buur-

vrouw. "Tja, je weet het niet hè? Best veel denk ik. Ze hadden 

er ook zo'n binnenhuisarchitect bij." 

Luistervink spelen is niet netjes, maar onvermijdelijk in de ge-

zellige drukte van het openingsfeest. Ik bemoei me maar niet 

met het gesprek; ik ga zo in mijn openingsspeech toch vertellen 

dat onze eigen Christine die prachtige inrichting heeft bedacht. 
 

De leukste plek op het feest is achter de voordeur waar gast-

vrouw Christa en gastheer Dik de bezoekers welkom heten. Tot-

dat het te vol wordt en hun rol verandert in die van verkeersre-

gelaar: "willen jullie een stukje doorlopen, alsjeblieft". Menigeen 

reageert traag omdat ze de nieuwe entree, de bar en de blik op 

de zaal even op zich in willen laten werken. Anderen blijven 

hangen in een gesprek. "Goh, man, wat heb ik jou lang niet 

gezien, je ziet er goed uit" en dan volgt wat ik die middag vaker 

hoor: "bijna net zo goed als deze zaal". De meeste bezoekers 

komen uit de Maredijkbuurt, maar ook de andere wijkverenigin-

gen en speeltuinverenigingen zijn goed vertegenwoordigd. De 

voorzitter van de Pieters- en Academiewijk zegt gewoon hart-

stikke jaloers te zijn, omdat zij ook graag een eigen gebouw 

willen hebben. Andere verenigingen willen weten hoe wij de 

samenwerking tussen speeltuinvereniging en buurtvereniging 

organiseerden en hoe we omgingen met kritiek uit de buurt. 

Elders lopen omwonenden nog wel eens te hoop tegen een ver-

bouwing. Ik kan ze geruststellen door te vertellen dat onze bu-

ren kritisch meedachten en tijdens de informatie avond een paar 

voortreffelijke voorstellen deden.  
 

De vragen over het samenwerken van de verenigingen komen 

naar voren omdat wij de eerste wijk zijn waar het project 

'Versterking buurtfunctie Speeltuingebouwen' is gerealiseerd. 

Wethouder Roos van Gelderen overlaadt ons met complimenten 
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NAAM GEZOCHT -> GEVONDEN! 

In de vorige buurtkrant stond een oproep voor het bedenken van een nieuwe naam voor het speeltuin-

gebouw. De respons was echt fantastisch. Maar liefst 33 namen zijn er ingestuurd, over de mail, maar 

ook op briefjes in de brievenbus.  

Veel namen met mooie verklaringen erbij. De besturen hebben gestemd over de naam.  
 

Inmiddels heeft u in de media vast wel gezien en gelezen dat de naam van het gebouw Maredijkhuis 

is geworden.  
 

Wethouder Roos v. Gelderen heeft het bord, beschilderd door Fieke Weilers, onthuld. De naam is be-

dacht door Maria van Reijen. Alle inzenders hartelijk bedankt voor uw inzending. 



Op de laatste sombere zondag van januari is Ruud van start gegaan met zijn talkshow in het Maredijkhuis.  Gezellig, 

onderhoudend en interessant. Daar was iedereen het wel over eens tijdens de borrel na afloop van deze unieke buurt-

activiteit. We zijn ons inmiddels bewust van de vele cliché zinnetjes die we allemaal gebruiken (weer een jaartje er 

bij) en weten nu veel meer van onze buurtgenoot de zingende ijscoman. Wist je dat hij niet alleen zingt  

bij de ijsverkoop tijdens de straatmaaltijd, maar ook in rollen bij bekende musicals zoals Anatevka, The Phantom of 

the Opera, A Star is born, etc. ? 

 

 

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

AAN TAFEL BIJ RUUD 

Bij Ruud aan tafel zaten Pepijn Hendriks, o.a. auteur van:  

Dat hoor je mij niet zeggen, de allerbeste taal cliche’s 

en eindredacteur van de NRC en zanger Stan Lambregts.  

Na dit succes gaat Ruud Binnendijk zeker door. Niet alleen de 

vele bezoekers vonden het leuk, ook Ruud zelf had er zicht-

baar plezier in.   

Hij heeft voor de volgende talkshows weer een aantal interes-

sante tafelgenoten op het oog.  De talkshow van 28 februari 

vindt plaats rond de tijd dat deze buurtkrant uitkomt.  Er is 

geen talkshow in maart vanwege Pasen. De eerst volgende 

keer dat Ruud weer met zijn boeiende gasten aan de slag 

gaat is op zondag 24 april. Op dit moment is het programma 

van 24 april nog niet bekend. Het programma zal bekend ge-

maakt worden via onze eigen facebook pagina en gemaild 

worden naar de leden van de buurtvereniging. En informatie 

is altijd verkrijgbaar via ruudbinnendijk@xs4all.nl  Of laat je 

verrassen door gewoon binnen te lopen. Ken je buurtgenoten 

met een interessant verhaal?  Meld het aan Ruud. 

vanwege het resultaat van de verbouwing, maar natuurlijk ook 

vanwege het politieke belang. Ooit kende Leiden vele buurthui-

zen met professionele buurtwerkers. Die voorziening werd een 

paar kabinetten geleden wegbezuinigd en nu wordt een deel 

van de schade hersteld onder de nieuwe vlag van 'burger-

participatie'. Wij hebben in de Maredijkbuurt gemerkt dat die 

participatie werkt als je een groepje bij elkaar krijgt dat goed 

samenwerkt. We hebben ook gemerkt dat de professionele 

ondersteuning door onze architect Peter Riemens meer dan 

noodzakelijk was. Het is fantastisch te zien hoe ook Peter 

straalt van trots op wat we met elkaar voor elkaar hebben ge-

kregen.  
 

En dan is er taart! Een hele grote taart van aannemer Jacob 

Degewij om de opening te vieren. Jacob geniet zichtbaar van 

het lekkers. Althans, dat denk ik. Hij blijkt echter vooral blij te 

zijn dat hij vandaag eindelijk mag zeggen dat er een kleine op 

komst is. 
 

Nienke leidt op een strakke, maar elegante manier het officiële 

gedeelte van de middag. Met haar ene hand aan de microfoon 

en de andere aan de stopwatch zorgt ze ervoor dat iedereen 

geboeid blijft. Wethouder Roos onthult de nieuwe naam: Het 

Maredijkhuis. In de toespraken worden de vrijwilligers bedankt 

die op zo veel verschillende manieren in de wijk actief zijn. 

Speeltuinvoorzitter Wilte brengt het nieuws dat ook de speel-

tuin zelf 'verbouwd' gaat worden. In de komende maanden 

worden er nieuwe toestellen geplaatst. Vervolgens neemt Nien-

ke ons mee in een vlotte presentatie van de activiteiten die in 

Het Maredijkhuis worden georganiseerd.  

Voormalig speeltuinvoorzitter Joop sprak ze al eerder 

(Buurtkrant, openingseditie, januari 2016 zie: 

www.maredijkbuurt.nl). Nu interviewt ze Joop nog een keer op 

het podium wat een leuk kijkje biedt in het verleden van de 

tuin en het heden van Joops kaartclub. 
 

De volgende verrassing heeft Nienke niet in de hand. Er wordt 

wat heen en weer gelopen, de gasten horen iets dat ze niet 

thuis kunnen brengen. Men kijkt om en zoekt de bron. Het 

blijkt de wandelende entree van ons buurtkoor Singin te zijn. 

Ze krijgen het publiek snel stil met hun krachtige optreden. 

Even later komt de buurtband ten tonele. Ze luisteren de borrel 

op met een paar goed gekozen liedjes die ons in zuidelijke sfe-

ren brengen. 
 

Tegen het einde van het feest valt de Projectgroep Verbouwing 

toch even uit elkaar. Het Speeltuinbestuur heeft een drone de 

lucht in gejaagd om een overzichtsfoto van de wijk te maken. 

Job geeft de foto cadeau aan de Vereniging Maredijkbuurt. In-

middels siert de foto een van de wanden in Het Maredijkhuis. 
 

Rond half acht gaan we opruimen. Dat gaat dankzij de vele 

handen vlot en is nog gezellig ook. Een paar dagen later kun-

nen we met de foto's van Gerard de Reus (zie: 

www.maredijkbuurt.nl) al nagenieten van het openingsfeest. 
 

Christa, Dik en Job hebben de opening voortreffelijk georgani-

seerd en dankzij de hulp van vele mensen liep het allemaal op 

rolletjes. Dank je wel Agneta, Anja, Elly, Fieke, Gerard, Ineke, 

Jac, Janneke, Lenie, Loes, Lucja, Margje, Maria, Monica, Nien-

ke, Ria, Sjoerd, Suzan, Singin en de buurtband.  

vervolg van pagina 1 
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21 MAART: 
LEDENVERGADERING 

Op maandagavond 21 maart om 

20.00 uur is de volgende ALV in het 

Maredijkhuis. Zet deze datum alvast 

in uw agenda.  
 

We leggen verantwoording af over 

het afgelopen jaar en leggen de 

plannen voor het komende jaar aan 

u voor. 

Hoe meer mensen betrokken zijn, 

hoe sterker we de buurt kunnen 

vertegenwoordigen en hoe beter de 

plannen verankerd zijn in onze 

buurt.  
 

Wij nodigen u van harte uit. 

Leden van de buurtvereniging ont-

vangen nog een uitnodiging per  

e-mail. 

“De soep was lekker” en ze wil wel meer. Dat was de conclusie van de  3 jarige Novi.  

Jong en oud schoven aan bij: Eten op de Maredijk.  

De tafels waren prachtig gedekt en het 

eten was heerlijk. De eerste 

“etenopdemaredijk” maaltijd is ge-

slaagd.   

Het was hard werken voor de koks om 

drie gangen voor 30 personen op tafel 

te krijgen. Na afloop waren ze blij met 

de tevreden gezichten en het applaus. 

En… fijn dat er spontaan extra afwas-

sers hielpen om de boel weer op te 

ruimen. 

Volgende maand op 4 maart wordt er 

weer een vegetarische maaltijd geser-

veerd in het Maredijkhuis.  

Aanmelden bij etenopdemaredijk@gmail.com of bij Lucja 06 502 77 796. 

ETEN OP DE MAREDIJK: LEKKER 
EN GEZOND 

UITBREIDING ACTIVI-
TEITENCOMMISSIE 

De activiteitencommissie is verant-

woordelijk voor de organisatie van 

de buurtactiviteiten. In principe is de 

commissie niet verantwoordelijk 

voor de activiteiten zelf. Daar zijn of 

zoeken we andere vrijwilligers voor. 

De commissie ondersteunt nieuwe 

initiatieven, regelt het gebruik van 

het Maredijkhuis en zorgt voor de 

publiciteit in de buurtkrant. 

Het tijdsbeslag wisselt. Het werk 

wordt in onderling overleg verdeeld. 

Het motto is: “Vele handen maken 

licht werk”. De commissie zoekt 1 

of 2 nieuwe leden. 
 

Irene Nieuwenhuijse, Dik Toet  

(diktoet1@gmail.com) en Christa de 

Boer (christadeboer@gmail.com) 

LEKKER BEWEGEN 

Bewegen voor ouderen wordt Lekker 

bewegen. 

Al een jaar lang is er op maandag-

ochtend o.l.v. Chiara Teodorani een 

groep, die rekt en strekt om de 

spieren en gewrichten soepel en in 

conditie te houden. Vraag  je het de 

deelnemers, dan zijn ze allemaal dik 

tevreden. “Je gaat weer lekker soe-

pel en energieker naar huis” en “Het 

is ook nog erg gezellig”.  
 

Deze activiteit is niet alleen voor 

ouderen, dus daarom is de naam 

van deze activiteit veranderd naar: 

Lekker bewegen. Er is nog plek 

voor nieuwe mensen. 

VAN HET MONDJE TOT HET KONTJE 
Vier kinderen en twee vaders deden zich tegoed aan allerlei groente en fruit tijdens de 

eerste groentefruitlunch in het Maredijkhuis. 

Margje vertelde waarom ze elke maand een groentefruit lunch organiseert in het Mare-

dijkhuis en haar stagiaire Glenn, eerstejaars student diëtetiek van de Haagse Hoge-

school, liet zien hoeveel eten in een maag kan en hoe lang de dunne darm is.  
 

Glenn had met bananen, komkommer, noten en een 

geel tomaatje (dat was natuurlijk de zon) een tropisch 

eiland "geschilderd", maar dat eiland heeft maar heel 

kort bestaan. 
 

De kinderen regen blokjes groente en fruit aan saté-

stokjes in allerlei combinaties, aan fantasie geen ge-

brek! Ook konden ze de blokjes beetgare wortel, knol-

selderij en koolraap fijnstampen en die stamppot werd 

natuurlijk ook geproefd. Er waren ook boterhammen 

met kaas en pindakaas en we dronken komkommerwa-

ter. Er was genoeg voor iedereen en na het eten was 

er een filmpje van Klokhuis over hoe het eten door het 

lichaam gaat. 
 

De volgende keer is 9 maart, een lunch kost 3 euro per 

persoon. Geef je snel op maar uiterlijk 1 dag van te 

voren, er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen. 



ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Wekelijkse activiteiten in het Maredijkhuis: 

MAANDAG 9.30u Lekker bewegen, 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 10.30u Koffieochtend (inloop) 

 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’, contact: Joop Honsbeek 071 888 72 58 

ZATERDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk 

 10.00u Boeken in de wijk 
 

Ruud aan tafel 

28 februari 15.30u talkshow door Ruud Binnendijk. Entree EUR 2,00 per persoon. 

  (iedere laatste zondag van de maand) 
 

Eten op de Maredijk 

Eerste vrijdag van de maand 17.30u. Bekende data: 4 maart, 1 april, 13 mei en 3 juni. 

Kosten : volwassenen EUR 5,00 per persoon, kinderen EUR 2,50 per kind. 

Contact: Lucja, etenopdemaredijk@gmail.com, 06 502 77 796.  
 

Tweede woensdag van de maand 12.30u lunch voor (groot)ouders en kinderen.   

Bekende data: 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.  Kosten EUR 3,00 per persoon. 

Contact: Margje, etenopdemaredijk@gmail.com, 071 522 67 03.  
 

Overige activiteiten 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 (alleen ‘s avonds) 

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 17.00u. Vaak ook open op zaterdag en zondag.  

Meer info (ook over openingstijden/-dagen) op www.svmaredijk.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 aanmelding.  

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

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 formulier 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 begin dit jaar de aanmelding ontvingen van 

het 199e lid van de buurtvereniging? 

Wie wordt het 200e lid?!? 

 Meer foto’s van de opening van het Maredijk-

huis te vinden zijn op de volgende websites:  

http://www.maredijkbuurt.nl/fotos-opening-

maredijkhuis-en-nieuwjaarsborrel/  
 

http://www.leidseglibber.punt.nl/

content/2016/01/Verbouwde-clubhuis-speeltuin

-Rondom-de-Maredijk-heet-nu-het-Maredijkhuis 
 

http://sleutelstad.nl/2016/01/16/maredijk-heeft

-de-mooiste-speeltuin-van-leiden/ 
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