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B U U R T K R A N T  

LENTE IN DE BUURTTUIN 

A P R I L  2 0 1 6  

 
 

 

In Actie… actie… actie in de buurttuin. Tijdens Pasen met  z’n 

elven aan de slag! Leuk om te zien dat er spontaan nieuwe 

mensen in de tuin kwamen helpen. Blij en verrast waren we met 

zo veel animo. Er zijn twee heuse parkbanken geplaatst en dat 

ook nog eens waterpas. Ze zitten lekker, zien er goed uit, kun-

nen tegen een stootje en zijn onderhoudsvrij. Binnenkort plaatst 

de gemeente er een prullenbak bij.  Naast een van de bankjes is 

er een trap naar de sloot aangelegd, zodat we gemakkelijk wa-

ter kunnen pakken zonder in de sloot te glijden.  
 

Verder is er veel  grond voorbereid, compost verspreid,  zijn er 

bomen gesnoeid  en planten verplant.  Aan het einde kwam een 

nieuwe buurtbewoonster dahlia’s brengen. Ook die zijn nog de 

grond ingegaan. De bloeiende bollen zijn al bijna uitgebloeid en 

de Oost-Indische kers laat zijn bloemblaadjes al weer vallen, 

maar intussen lopen al veel andere planten uit.   

Aan de kant van de Schutterstraat zijn 8 nieuwe bessenstruiken 

geplant en bij de sloot zijn aardappelen en bonen gepoot.  

Ook leuk om mee te maken dat er buurtbewoners zijn die goede 

gaven binnen het hek zetten. Gisteren stond er weer een grote 

bak met violen en vandaag kwam er een buurtbewoner een ste-

vige snoeischaar  brengen. Dank, dank hiervoor. 
 

Mocht u mee willen doen in de tuin: op zondagmiddagen (na 3 

uur) zijn er meestal wel mensen in de tuin aanwezig.  We zoe-

ken ook nog iemand die een bord kan maken voor aan het hek 

en  naambordjes bij de planten. 

En……buurtgenoten: de tuin is er voor u, ook als u niet hebt 

meegewerkt. Het hek kan open voor iedereen die even lekker in 

de tuin wil relaxen of verse kruiden zoekt. Info: zie achterkant. 
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DE MEEUW EN DE RECHTER 

Er was eens een beschermde vogel. Die is er nog steeds en we hebben er enorme last van: de meeuwen zoeken voedsel in de vuilnis 

en houden vele buurtbewoners uit hun slaap. Vorig jaar ondernam Janneke Koers samen met de buurtvereniging actie: ze bracht alle 

nesten in de wijk in kaart. De gemeente zou vervolgens de eieren wisselen voor neppers. Helaas werd de gemeente Leiden in het 

voorjaar van 2015 door de rechter teruggefloten. Of eigenlijk door Kritisch Faunabeheer (tegenwoordig Faunabescherming.nl) die de 

zaak aanspanden omdat meeuwen beschermd zijn. Leiden ging in hoger beroep, waarbij onder andere het overlast argument werd 

gebruikt en ook werd aangekaart dat lang niet alle krijsende meeuwen tot een beschermde soort behoren. De Raad van State behan-

delde de meeuwenzaak op 14 april en doet over zes weken uitspraak. Jammer voor wijkbewoners die last van die beesten hebben, 

want dan hebben de jonge meeuwtjes hun eerste vlieglessen op of rond de (platte) daken in de Maredijkbuurt.   

Wat te doen?  1) Oordopjes in 

 2) Beheer je vuilnis goed: doe het in een stevige (gele!) zak en zet het niet te vroeg buiten.  

 3) De ondergrondse containers…Na ons zoveelste Twitter prikje meldt de gemeente nu de datum van 

  half mei (het eerder beloofde februari is niet gehaald). Het bestuur hoopt dat het mei 2016 is. 

 Gele zakken zijn nog  
verkrijgbaar bij Sassen,  

‘onze’ groenteboer! 



         ‘Mensen maken een praatje, maar houden genoeg afstand’ 

In the Spotlight: 
Leni Minderhoud 
 

(door Nienke Ledegang) 

De komende maanden zul je Leni Min-

derhoud waarschijnlijk regelmatig 

aantreffen op een van de bankjes in 

het buurttuintje tegenover de Pet-

teflet. Voor haar is het een beetje een 

verlengde van haar appartement aan 

de Parmentierweg, dat alleen een bal-

kon heeft. ‘In de buurttuin zit je ook 

in de middag in de zon.’  

Leni is van oorsprong Zeeuwse, maar 

woont alweer 22 jaar in de Maredijkbuurt. 

De liefde bracht haar naar Leiden, na een 

leuke ontmoeting op 2 oktober 1993. ‘Dat 

was in een tent op het Arsenaalplein’, 

weet ze nog goed.  
 

Nu haar zoon uit huis is, droomt ze van 

meer reizen en het buitenland. Dat zit ook 

wel een beetje in haar aard – vanuit haar 

geboorteplaats Westkapelle verhuisde ze 

naar Zoetermeer, Voorburg, Frankrijk en 

Rotterdam. Ze is niet gekluisterd aan Lei-

den, of aan de Maredijkbuurt. Maar aan de 

andere kant: ‘Als ik door Leiden loop dan 

ben ik echt verliefd op deze stad. Die mid-

deleeuwse straatjes… wat een voorrecht 

om hier te wonen. En wat ik mooi vind 

aan de Maredijkbuurt is het contact, het 

dorpse. Mensen kennen elkaar en maken 

een praatje, maar wel met genoeg af-

stand.’ 
 

Het is niet zo gek dat Leni veel mensen in 

de wijk kent, want ze is er best actief. Na 

een carrière als financieel expert bij grote 

bedrijven als Shell en Delta Lloyd, zegde 

ze haar baan op en begon een tweede 

studie en daarna een praktijk als coach en 

counsellor. Ze werkt hiervoor veel vanuit 

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

 

 

De jaarlijkse ledenvergadering stond in het teken van het bou-

wen van netwerken. Enkele buurtbewoners stelden voor een 

WhatsApp groep voor buurtpreventie op poten te zetten. Binnen 

zo’n groep zouden bewoners informatie kunnen uitwisselen over 

verdachte omstandigheden in de wijk. Het bestuur besprak dit 

met de politie, omdat afstemming belangrijk is. Een WhatsApp 

berichtje kan immers nooit in de plaats komen van een 112 

melding. De politie staat positief tegenover dit soort initiatieven, 

maar benadrukt dat de groep van de burgers is en niet van de 

politie. Onder de aanwezige leden was niemand die de groep 

zou willen dragen. Het bestuur neemt contact op met de bewo-

ners die het voorstel deden en kijkt verder ook naar het online-

platform www.leidenalert.nl, waar een WhatsApp groep voor het 

stationskwartier wordt vermeld.  

Een tweede netwerk is Buuv.nu. Hierbij gaat het er om buren-

hulp online te coördineren. De Leidse ‘Buuv chef’ Erik Olijerhoek 

vertelde dat de ervaring in andere 

steden leert dat mensen makkelij-

ker online hulp vragen dan in een 

direct gesprek. Het mooie van 

ALV - WHAT’S UP BUUV? 

huis, maar maakt ook regelmatig gebruik 

van andere bedrijfsruimtes, aan de Schip-

holweg en vooral in Leiderdorp. Als be-

stuurslid van het Businessplatform Schip-

holweg weet ze precies wat er speelt. En 

met haar kennis van het bedrijfsleven en 

haar leven als zelfstandig ondernemer nu 

is ze voor dat bestuur 

een aanwinst. ‘Er 

zijn heel veel be-

drijven in de wijk 

gevestigd, van 

grote onderne-

mingen tot een-

manszaken. Die 

kunnen geza-

menlijk mooie 

dingen tot 

stand bren-

gen. We zijn nu 

bezig om te 

kijken of 

er 

in de leegstaande bedrijfsruimtes plekken 

voor zzp’ers kunnen komen.’   
 

Zelf richt Leni zich in haar werk vooral op 

45-plussers die voor zichzelf willen begin-

nen. ‘Een beetje de mensen zoals ik. Toen 

ik mijn baan op wilde zeggen, zei ieder-

een: “Joh, wat een risico! Al je zekerhe-

den opgeven, terwijl je een kind en 

een hypotheek hebt.” Maar wat 

nou als je werk je niet meer ge-

lukkig maakt? Dat is precies 

waar ik mensen in coach: in 

zekerheden en schijnzekerhe-

den. En over hoe bevrijdend 

het kan zijn om eigen baas 

te zijn. Ik heb de afgelopen 

zeven jaar zóveel over mijzelf 

geleerd. Daarom ben ik nu ook 

begonnen met het schrijven van 

een boek over dit onderwerp. Ik 

heb een duidelijk idee over 

ondernemerschap en dat 

deel ik graag met de 

wereld. Eind dit jaar 

hoop ik het uit te 

brengen.’ 

Ontspannen doet Leni ook door bezig te 

blijven. Bijvoorbeeld op zondagmiddagen 

in de buurttuin, samen met andere wijk-

bewoners. ‘Ik dacht altijd dat ik geen 

groene vingers had, maar ik vind het 

heerlijk. Ik zie de buurttuin als een ver-

lengstuk van mijn huis. Waar ik ook heel 

blij van word is het muziekgroepje met 

muzikanten uit de wijk waar ik in speel. 

We zijn opgericht ter gelegenheid van de 

400ste verjaardag van de wijk, twee jaar 

geleden. Het heeft even stilgelegen, maar 

binnenkort treden we weer op. Bij de mid-

dag van Ruud aan Tafel in het Maredijk-

huis. Ik zing en speel accordeon, en we 

maken onder meer klezmer, Franse, Ne-

derlandse en Ierse volksmuziek.’   
 

En als Leni dan op haar balkon zit en de 

skyline van Leiden bekijkt, is ze tevreden. 

‘Dat uitzicht is prachtig. Ik maak er regel-

matig foto’s van. En die plaats ik dan weer 

op de besloten Facebookgroep  

Maredijkbuurt 400 jaar.’ 

 

De website van Leni’s bedrijf 45-plus onder-

nemer vind je op www.45plusondernemer.nl 



AAN TAFEL BIJ RUUD 
Op 17 april schoven Luuc Kooijmans en Lieneke van Ginkel aan tafel bij Ruud. 

Achter in de zaal stond De Buurtband opgesteld. Het was druk bezocht: bezoe-

kers uit de buurt, uit Leiden en omstreken en zelfs uit Syrië, Nepal en Rusland. 
 

Luuc Kooijmans is historicus en heeft verschillende boeken op zijn naam staan.  

Vandaag werd vooral aandacht besteed aan De Geest van Boerhaave, over wat er gebeurd 

is met de manuscripten van Boerhaave, na diens dood. Het was namelijk gebruikelijk dat 

zonen hun vader de professor opvolgden. Maar Boerhaave had geen zonen, alleen neven. 

Waarvan één niet deugde en de ander plotseling doof werd. Niet zo handig, wanneer je 

college moet geven.  

Het andere boek is het laatste boek dat Luuc Kooijmans schreef: Het geheim van de Vale-

riusstraat- waarin Kooijmans als historicus het oorlogsverleden van zijn familie vertelt. 

Oom Wim zat in het verzet en is gefusilleerd door de Duitsers, diens vader zat bij de NSB. 

Over deze zaken werd in de familie nooit gesproken. En Luuc heeft deze geschiedenis ont-

rafeld en fascinerend opgeschreven. Hij kon er ook zeer boeiend over vertellen.  
 

In de pauze speelde de Buurtband. Klezmermuziek, keyboard, tenorsax, accordeon, gitaar 

en zang. Zij zorgden voor een geweldige sfeer.  
 

In het tweede gedeelte werd Lieneke van Ginkel, vestigingspartner van Delken & Boot, 

gevraagd over Inburgering. Inburgeraars moeten examen doen binnen 3 jaar. Ze moeten 

zelf een school uitzoeken – dat gebeurt meestal met Vluchtelingenwerk. In Leiden zijn 4 

aanbieders voor het leren van Nederlands. De Universiteit van Leiden geeft bijv. alleen  

Nederlandse les aan mensen die in ieder geval 

ook goed Engels kunnen. Bij Delken & Boot wor-

den de lessen alleen in het Nederlands gegeven. 

Cursisten krijgen een intake gesprek, waarbij ze 

ook een studievaardigheidstoets moeten 

doen.  Op basis van deze toets en van wat ze in 

hun eigen land hebben geleerd, kan vrij aardig 

worden ingeschat op welk niveau ze Nederlands 

kunnen leren: het  Inburgeringsexamen, Staats-

examen I of II.  DUO (ja, dezelfde van de studie-

financiering) geeft een lening aan de vluchtelin-

gen waarmee ze hun cursussen kunnen betalen. 

Wanneer binnen 3 jaar een examen wordt ge-

haald, wordt de lening omgezet in een gift. Ne-

derlands is moeilijk, aldus de cursisten in de 

zaal.  
 

Als u er niet was, heeft u echt wat gemist! Geen 

nood, weer een interessante Aan Tafel bij Ruud 

op 29 mei. Schrijf het alvast in uw agenda:  Met 

o.a. Agneta Fischer – hoogleraar psychologie over 

Emoties (en ja, weet heeft die nou niet).   

RINGWEG 

De gemeente wil met omwonenden 

onderzoeken of geluidswerende 

maatregelen kunnen worden geno-

men op en rond de brug van de Wil-

lem de Zwijgerlaan over de Haarlem-

mertrekvaart.  Wie wil meedenken? 

diktoet1@gmail.com 

Buuv is bovendien dat de website het aanbod goed laat zien. 

Onze leden hadden zeker belangstelling, maar waren ook kri-

tisch. Bijvoorbeeld over het gevaar van commercialisering. Een 

grap over ‘dating’ leidde tot de serieuze vraag waarom iemand 

niet via Buuv.nu een afspraakje zou mogen maken. Op 14 april 

is Buuv.nu in Leiden gelanceerd. Onze activiteitencommissie 

gaat aan de slag met hoe Buuv.nu in onze wijk kan worden 

georganiseerd en hoe we de brug bouwen tussen het online 

netwerk van Buuv.nu en het offline netwerk in en rond Het 

Maredijkhuis. Nu al zin om mee te doen? Meld je bij Dik Toet 

via diktoet1@gmail.com. 

Als laatste bespraken we ons verenigingsnetwerk: het bestuur 

kan in 2016 verder bouwen aan alle verbindingen in de wijk. 

De kascommissie controleerde het werk van penningmeester 

Christine in het afgelopen jaar. Ze kreeg een dikke plus.  

Vervolgens keurde de ALV de begroting voor 2016 goed.  

Bestuursleden Christine en Jeroen werden met een welge-

meend applaus herbenoemd.  

Het bestuur gaat samen met de bewoners op naar de 200 be-

talende leden. We zijn er bijna, dus als jij degene bent die 

steeds van plan is lid te worden, meld je dan nu alsjeblieft aan. 

Hoe? Zie achterkant van de Buurtkrant. 
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1 TWEET BEREIKT 
MEER DAN  

10 TELEFOONTJES 

De gemeente Leiden wil graag dat we 

de ongemakken of overlast in de 

buurt telefonisch melden via 14 071. 

In de praktijk verloopt dat moei-

zaam. Het bestuur heeft recent vast-

gesteld dat 14 071 de melder niet 

registreert en nooit terugkoppelt. We 

hebben bij het aankaarten van kleine 

en grote kwesties veel betere erva-

ringen met @gemeenteleiden op 

Twitter. Daar zitten ambtenaren ach-

ter die goed in communicatie zijn. 

Ons @maredijkbuurt Twitter account 

is opgezet door Sjoerd en hij heeft 

het de afgelopen jaren actief gedaan. 

Sjoerd wil het beheer nu graag aan 

iemand anders overdragen. Het be-

stuur bedankt hem voor  

al zijn effectieve tweets  

en nodigt een opvolger uit  

zich te melden. maredijk-

buurt@gmail.com. 

AVONDWANDELING 

De wandelgroep wil rond de langste 

dag een keer ’s-avonds gaan wan-

delen. We hebben hiervoor onze 

mooiste wandeling uitgezocht!  

Een wandeling van ongeveer 2 uur. 

Dinsdag 5 juli 19.30 uur.  

Verzamelen bij de speeltuin.  

Aanmelden voor de wandel app of 

info via: diktoet1@gmail.com.  



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. 

Avondwandeling op dinsdag 5 juli om 19.30 

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 
 

Bij Ruud aan tafel 

ZONDAG 29 mei, 26 juni, 25 september, 30 oktober en 27 november om 15.00 

talkshow door Ruud Binnendijk, entree EUR 2,00. 
 

Eten op de Maredijk 

WOENSDAG 11 mei en 8 juni om 12.30u Lunch voor (groot)ouders en kinde-

ren, contact: Margje,  etenopdemaredijk@gmail.com,  tel. 071 522 6703  

kosten EUR 3,00.  
 

Overige activiteiten 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 

BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 

CULTUURCLUB, contact: Irene Nieuwenhuijse tel 06 534 52 373  

SPEELTUIN, open maandag t/m vrijdag 10.00 u tot 17.00/18.00 u,  

vaak ook op zaterdag en zondag, zie website www.svmaredijk.nl  

RINGWEG NOORD, contact: Dik toet,  tel 06-23348489 
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Wij hebben uw steun nodig 

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 buurt-

vereniging? Vul dan het aanmeld-

formulier in op onze website 

www.maredijkbuurt.nl. Het kost u 

slechts EUR 5,00 per jaar.   

Wilt u het formulier in uw brieven-

bus ontvangen? Bel dan 071-

5139225 of loop langs bij Aloëlaan 

41a (secretaris Christa de Boer). 

ETEN OP DE MAREDIJK 

WIST U DAT? 
 Verbeterpunten in de wijk of 

stad gemeld kunnen worden 

via de app Verbeter De Buurt 

Leiden? 

 De STRAATMAALTIJD dit 

jaar op 3 september wordt 

gehouden. Aanmelden via de 

website of met het formulier 

bij de volgende Buurtkkrant.  
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WORD LID! 

Na de eerste gezellige bijeenkomsten op vrijdagavond en woensdagmiddag hebben de 

activiteiten even stil gelegen door ziekte van de koks. Ook de komende maanden zal Lucja 

niet kunnen koken. Margje gaat woensdagmiddag 11 mei weer een leuke groente-fruit 

lunch maken voor kinderen. Geef jezelf en je kinderen op voor 10 mei! 
 

De keuken en het Maredijkhuis zijn wel beschikbaar voor koken en eten met elkaar op de 

1e vrijdagavond en de 1e en 3e woensdagavond van de maand. 
 

Er is contact met Syrische vrouwen die graag hun kookkunsten willen laten zien en proe-

ven, wanneer dat precies gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. Houd de fa-

cebookpagina's van de speeltuin  en de buurtvereniging in de gaten voor de datum! 
 

Nog beter is je opgeven voor nieuwsberichten van EtenopdeMaredijk door een mail te 

sturen naar etenopdemaredijk@gmail.com met in het onderwerp: nieuwsbericht. Je ont-

vangt dan bericht als er weer gekookt wordt door en voor de buurt, dan ben je nooit te 

laat om je op te geven. Heb je zelf een leuk idee voor deze avonden, dan kan dat mis-

schien ook worden uitgevoerd, we zijn nog aan het pionieren, dus mail gerust met Margje 

Vlasveld. Zij neemt dan contact op om je plan door te spreken. 

KUNSTRUILBEURS 

Wil je wel eens wat anders aan 

de muur? Ben je uitgekeken op 

dat ene schilderij of dat Afrikaan-

se masker dat je jaren geleden 

kocht? En laat het budget geen 

grote nieuwe kunstaankopen 

toe?  

Dan is onze KUNSTRUILBEURS een 

uitgelezen kans om dat te verande-

ren. Wij willen in het najaar 2016 

voor het eerst een kunstruilbeurs 

organiseren in het Maredijkhuis. Het 

ruilen kan tijdelijk zijn of langdurig. 

Lenen van de één en uitlenen aan 

een ander of lenen zonder zelf iets in 

te brengen kan ook. Ook amateur-

kunstenaars kunnen meedoen.  

Let wel, we willen het beperken tot 

originele - of in beperkte oplaag ge-

maakte - kunstwerken (schilderijen, 

tekeningen, sculpturen, litho’s e.d.). 

De commercie willen we buiten de 

deur houden. Naast een ander kunst-

werk in huis biedt het ook een mooie 

gelegenheid om met buurtgenoten in 

contact te komen. 

Heb je interesse, laat dan even weten 

wat je er van vindt en stuur een e-

mail naar Bert Dijksman: 

b.dijksman@casema.nl  


