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B U U R T K R A N T  

TWEE STRATEN OP DE SCHOP 

J U N I  2 0 1 6  

Uitnodiging bewonersavond 4 juli 20:00uur 
 

De Schutterstraat en de Poelgeeststraat hebben veel gemeen:  

in veel huizen wonen stelletjes of gezinnen en in een paar pan-

den worden kamers verhuurd. De inrichting van beide straten is 

echter totaal verschillend. De Poelgeeststraat heeft veel par-

keervakken, smalle stoepen en amper groen. De Schutterstraat 

heeft weinig parkeervakken, meer stoepruimte, grote planten-

bakken en enkele boompjes. Deze verschillen zijn het gevolg 

van het inspraakbeleid uit de jaren zeventig toen de gemeente 

bewoners een doorslaggevende stem gaf bij het bepalen van het 

straatplan. 
 

De afgelopen jaren hebben bewoners van beide straten de ge-

volgen van de verschillende inrichtingen bij de buurtvereniging 

aangekaart. In de Poelgeeststraat speelt bijvoorbeeld het gebrek 

aan ruimte om (bak)fietsen neer te zetten en het risico dat fiet-

sen tegen auto’s vallen. Een enkeling ergert zich eraan dat 

‘Schutterstraters’ hun auto in de Poelgeeststraat parkeren. In de 

Schutterstraat verwildert het groen, zijn delen van de stoep 

verzakt en enkele bewoners willen graag meer parkeerruimte in 

de straat. 
 

De herinrichting van de Maredijk was in 2013 een belangrijke 

inspiratiebron voor bewoners en de buurtvereniging om de ge-

meente te vragen de Poelgeeststraat en Schutterstraat aan te 

pakken. Stedelijk Beheer reserveerde een budget en het plan-

nen kon beginnen. We schrijven juli 2013. Helaas is het er toen 

door diverse oorzaken niet van gekomen.   

Het plaatsen van de containers was voor de buurtvereniging  

aanleiding om de herinrichting opnieuw te bespreken met de 

gemeente. De gemeentelijke wijkregisseur René Verdel steunde 

ons initiatief en boekte succes. Half mei bespraken Verdel, de 

projectleider en onze voorzitter Jeroen de contouren van het 

herinrichtingsproject. De herinrichting moet binnen de kaders 

van Stedelijk Beheer passen wat betreft steensoort, trottoirban-

den en de balans tussen stoep, autoparkeervakken en fietspar-

keerruimte. Vergroening van de straten past zeker binnen het 

beleid, maar de keuze van bomen is beperkt vanwege de vaak 

moeizame relatie tussen boomwortels en leidingen. Het budget 

eist bovendien dat beide straten een vergelijkbare inrichting 

krijgen.  
 

De buurtvereniging concludeert dat er zeker mogelijkheden zijn 

om voor beide straten een aantrekkelijke inrichting te ontwikke-

len die rekening houdt met de voorkeuren van bewoners. De 

Maredijk blijft voor ons een inspirerend voorbeeld. 

P / A  A L O Ë L A A N  4 1 A  
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De gemeente nodigt de bewoners van de Poelgeeststraat en Schutterstraat binnenkort via een bewonersbrief uit voor de voor-

lichtingsavond over het project. Daar zal het schetsontwerp worden gepresenteerd en krijgen bewoners de gelegenheid hun visie 

kenbaar te maken. De buurtvereniging juicht deze aanpak toe, omdat we op die avond met elkaar kunnen praten over een 

straatinrichting die voor de hele buurt aantrekkelijk is. 

Bewonersavond Herinrichting: maandag 4 juli 2016, 20:00u in Het Maredijkhuis (Maredijk 100) 

‘Z O E K  D E     V E R S C H I L L E N’ 



In the Spotlight: 
Hans Woldendorp 
 

(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Leeftijd       : 56 jaar 

Adres                : Maredijk 52/54 

Beroep             : jurist 

Burgerlijke staat : geregistreerd partnerschap 

  met Frank 

Sinds wanneer woon je in de Maredijkbuurt? 

,,Ik ben hier in 1987 komen wonen. Ik was klaar 

met mijn studie rechten en zocht iets voor mij-

zelf. Aanvankelijk had ik nog wat scepsis, omdat 

het toen nog een beetje een armoedig wijkje 

leek. Maar op de een of andere manier had ik er 

voldoende vertrouwen in dat de wijk flink opge-

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 POMERANS - ONS EIGEN BUURTCAFÉ 

In De Pomerans bent u altijd van harte welkom. Het café is al honderd jaar het ontmoetingspunt van de Maredijkbuurt.  
Twee misverstanden: De Pomerans is niet alleen voor ouderen én er wordt binnen niet gerookt.  

In De Pom komen zowel jongeren als ouderen. Ook voor een borrel, verjaardag of een ander feestje kunt u  
tegen een redelijke prijs in deze knusse kroeg terecht (max. honderd personen). 
 

Joke en Fred Martijn zijn bareigenaren die voor heel veel dingen open staan zoals steun en sponsoring van 

buurtactiviteiten. Zij hopen dat daar weer activiteiten uit voortvloeien waar zij dan weer baat bij hebben.  
Zij hopen ook dat zij u met dit stukje over de streep trekken om eens een keer langs te komen of om te 

informeren wat de mogelijkheden zijn. 
 

Graag tot ziens in De Pomerans. Met vriendelijke groet van Joke en Fred. 

 

knapt zou worden. Er stonden overal 

al heel wat Vlikobakken op de stoep. 

Toen Frank hier ook kwam wonen, 

wilden we - toen het buurhuis te koop 

werd aangeboden – dat er bij hebben 

en gingen in twee huizen aan de 

slag.’’ 

 

Wat zijn je hobby’s en wat voor werk 

doe je? 

,,Zoals je ziet, verzamel ik mooi glas-

werk. Ik zit zelfs te denken om een 

klein museum te maken. Het meeste 

glas haal ik uit België of via internet. 

Het beginpunt van de verzameling is 

de art-Deco stijl en zo verder de 20ste 

eeuw in. Daarnaast ben ik dus een vrij 

fanatieke klusser en bezoek ik veel 

concerten (klassiek): er zijn jaren dat 

ik wel naar 150 concerten ga. Ook 

bezoek ik de voorstellingen van het 

Nederlands Danstheater. Daarnaast 

sport ik een uur per dag, lees ik veel, 

ben gek op koken en we krijgen erg 

veel bezoek. Tja en dan heb ik dus 

nog een fulltime baan op het ministe-

rie van Infrastructuur en Milieu. Ik ben 

daar als jurist werkzaam met de wet-

geving voor natuur en milieuzaken.” 

 

Hoe ervaarde je destijds de sfeer in de 

wijk? En hoe is het volgens jou nu?  

,,De Maredijkbuurt had een dorps ka-

rakter. Hier achter was een kinder-

boerderij met allerlei beesten, waar-

onder pony’s. Maar langzamerhand 

kwamen de plannen voor de Oranje-

rie. Het grote opknappen van de wijk 

begon echt. En nu is het een zeer  

gevarieerde wijk en met een bevol-

kingssamenstelling die ik bijzonder 

vind en erg waardeer.” 

 

Wat vind je van het nieuwe wijkge-

bouw en al die nieuwe initiatieven? 

,,Het wijkgebouw - oh pardon Mare-

dijkhuis – is na de verbouwing onher-

kenbaar. Heerlijk om daar nu te zijn. 

Die middagen Met Ruud aan Tafel vind 

ik enig, al moet er nog wel wat aan de 

akoestiek gebeuren. Jammer dat de 

koffieochtenden nog niet zo lopen, 

maar sommige initiatieven moeten 

ook tijd krijgen.” 

 

Wat zou jij nog graag willen verbete-

ren? 

,,Ik heb me opgegeven om actief te 

zijn met BUUV. Niet alleen om ande-

ren te helpen, maar ook om een 

steentje bij te dragen deze wijk nog 

gezelliger en leefbaarder te maken. En 

zo leer ik meer buurtgenoten kennen. 

Wat ik precies ga doen, weet ik nog 

niet, maar ik denk dat ik het in de 

sociale sfeer ga zoeken.  Ik zou wel 

heel graag iemand willen begeleiden 

naar een concert of een museum. Ik 

doe dat al zeven jaar met de weduwe 

van mijn overleden baas en daar ge-

nieten we allebei van. We zijn in Lei-

den nog maar net met BUUV begon-

nen. Mensen kunnen via de website 

www.buuv.nu vragen stellen om hulp 

of om iets gezelligs met elkaar te 

doen. Anderen kunnen daar op reage-

ren. Er zijn in Leiden al 90 verzoeken 

gedaan en 55 zijn er inmiddels geho-

noreerd. In Haarlem zijn ze al langer 

bezig en hebben 5000 personen een 

vraag gesteld. Hieruit blijkt dat BUUV 

in Leiden de tijd moet krijgen… ” 

‘BUUV moet de tijd krijgen’ 

http://www.buuv


WELKOM IN DE BUURTTUIN! 
Nog niet voor alle voorbijgangers is het 

direct duidelijk. Maar de buurttuin is 

echt voor iedereen toegankelijk. Geef 

even een duwtje tegen het hek en je 

bent binnen. Als je bijvoorbeeld in de 

zon wilt zitten of wat de kruiden wilt 

plukken.  

 

Er zijn nu ook bordjes geplaatst met de 

namen van kruiden en planten, zodat je 

kunt zien wat er allemaal te vinden is.  

Anna Borawska uit de Schutterstraat zit 

regelmatig in de tuin. Zij heeft aangeboden 

een bord te maken voor aan het hek, met 

de tekst “welkom in de buurttuin”.  

Dan weet voortaan iedereen dat je gewoon 

naar binnen mag. 

RINGWEG NOORD 

Op 26 mei hielden de gemeenten 

Leiden en Leiderdorp een informatie-

avond over de stand van zaken rond 

de aanleg van de ringweg Noord. De 

ringweg Noord maakt deel uit van de 

ring rond Leiden. Het tracé Schiphol-

weg – Willem de Zwijgerlaan is on-

derdeel van de ring. Voor onze buurt 

was er weinig nieuws te melden. Nog 

steeds is het plan van de gemeente 

om geluidswerende maatregelen te 

nemen rond de brug over de trek-

vaart als compensatie van de te ver-

wachten toename van de geluids-

overlast. Ook zal de aansluiting 

Haarlemmerweg–Willem de Zwijger-

laan voor fietsers worden verbeterd.   

Info: Dik Toet diktoet1@gmail.com  

B U U R T K R A N T   J U N I  2 0 1 6  

Wij nodigen u uit voor de zomerborrel van onze buurtvereniging in het prachtig nieuw 

ingerichte Maredijkhuis. Deze uitnodiging is niet alleen voor de leden van de buurtvereni-

ging, maar voor alle buurtbewoners. Onder het genot van een drankje kunt u kennis ma-

ken met wijkgenoten, meezingen met Singin of zien wat de activiteiten van onze wijkver-

eniging zijn. U bent van harte welkom op 7 juli vanaf 20:00 uur op de Maredijk 100.  

UITNODIGING - ZOMERBORREL 

AAN TAFEL BIJ RUUD 

Iedereen heeft emoties en heeft er 

ook zo zijn gedachten over. Agneta 

Fischer van de Marislaan maakt er 

een studie van en heeft daar ook een 

boek over geschreven. Leuk om onze 

buurtprof zo enthousiast te horen 

vertellen over haar werk op de 4e 

talkshow in het Maredijkhuis op 28 

mei. Behalve Agneta zat John van 

Velzen aan tafel bij Ruud. John is 

wijkbeheerder van de gemeente en 

heeft uit de doeken gedaan wat deze 

functie inhoudt. Onze buurt valt on-

der John. De gemeente wil steeds 

meer samen met de inwoners de stad 

schoon, veilig en groen houden. Alle 

kansen voor ons om de buurt mooier 

en fleuriger te maken.   

Cello lijkt niet het meest spannende 

muziekinstrument, behalve als Wille-

mijn Knödler er op speelt. De muziek 

was niet alleen prachtig, maar het 

verhaal er omheen zeker ook de 

moeite waard.   

Ruud houdt zomerstop. De eerstvol-

gende is op de laatste zondag van 

september op de 25e.  In je agenda 

zetten dus! 

AVONDÉÉNDAAGSE 

Op dinsdagavond 5 juli kunnen ook 

de werkenden en scholieren mee 

wandelen met de wandelgroep. We 

starten om 19:30 bij de ingang van 

de speeltuin. De wandelgroep van 

onze buurt heeft inmiddels al een 

aantal mooie wandeltochten ontdekt, 

die in een uurtje of 2 vanuit onze 

buurt te belopen zijn. En de mooiste 

staat 5 juli op het programma! En 

wie weet, wordt het ooit nog eens 

een avondvierdaagse! 

Info: Dik Toet 06 233 48 489 

De koffieochtend op dinsdag in het Mare-

dijkhuis krijgt een bredere functie.  

Na een zomerstop in juli en augustus star-

ten we weer begin september. Mogelijk 

verbreden we de functie van ontmoeting en 

gezelligheid met  Boeken in de wijk en de 

plek waar mensen vraag en aanbod voor 

buuv.nu kunnen plaatsen. Hierover meer 

informatie in de buurtkrant van september. 

  

Over BUUV 

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door 

bewoners. Bij BUUV gaat het om diensten 

die je als bewoners voor elkaar kunt doen. 

Zonder dat er direct iets tegenover staat. 

Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, 

het uitlaten van de hond, een lift naar de 

dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. 

Iedereen heeft wel eens een vraag en ook 

iets te bieden. Bij BUUV is het niet voor wat 

hoort wat. Als BUUV hoeft u echt niet altijd 

klaar te staan. U kunt ook af en toe een 

handje helpen; gewoon wanneer het u uit-

komt. Want wat voor u een kleine moeite 

is, kan voor een ander juist heel veel bete-

kenen. Beter een goede BUUV dan een ver-

re vriend. 

 

Voor wie is BUUV?  

BUUV is voor iedereen met een vraag of 

aanbod. Bijvoorbeeld voor nieuwe inwo-

ners, die mensen willen leren kennen. Ou-

deren die niet stil willen zitten en hun ken-

nis willen delen. Gezinnen die alleenstaan-

den uitnodigen om te komen eten. Wijkver-

pleegkundigen die mensen zoeken om ie-

mand naar het ziekenhuis te begeleiden. 

Nieuwe Nederlanders die de taal willen le-

ren. Creatievelingen die elkaar vinden om 

samen mooie dingen te maken. Mensen 

met een beperking die soms hulp kunnen 

gebruiken en graag hun talenten laten zien. 

Tuinhelden zonder tuin. Koffieliefhebbers 

die met elkaar de dag doornemen. Klushel-

den, oppasmoeders, kooktalenten, theater-

liefhebbers en sportmaatjes. BUUV is voor 

iedereen en voor alle leeftijden. BUUV mee! 

www.buuv.nu (of 071 707 42 42) 

MEER DAN KOFFIE & 

mailto:diktoet1@gmail.com
http://www.buuv


B U U R T K R A N T   J U N I  2 0 1 6  

 

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). 

WIST U DAT? 
 De ondergrondse containers eindelijk in gebruik zijn voor onze wijk?!  

Komt u met uw vuilniszak bij een container, maar is die vol? Neem dan uw vuilniszak weer mee terug (naar huis of naar 

een andere container in de wijk). Zet uw vuilniszakken niet naast de volle container. Losse vuilniszakken worden NIET 

meegenomen bij het leeghalen van de containers. Houd zo de buurt voor uzelf en uw buren schoon. 
 

 U de gemeente kunt bellen als u een zak naast een huisvuilcontainer ziet staan?  

Ziet u een zak naast een huisvuilcontainer staan? Gooi die dan - indien mogelijk - zelf in de container.  

Is dit niet mogelijk, bel dan naar de gemeente: tel. 14071 - keuze 1, Woonomgeving.  

Zij maken het dan snel in orde. 
 

 De Leidsche Hout een mooi openluchttheater heeft: www.oltleiden.nl? 

M A R E D I J K B U U R T @ G M A I L . C O M  W W W . M A R E D I J K B U U R T . N L  A L O Ë L A A N  4 1 a  

 

 

 

 

 

WORD LID! 

STRAATMAALTIJD  
3 SEPTEMBER 

De zomer is (eindelijk) begonnen. 

Voor veel mensen tijd voor vakan-

tie. 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 straat-

maaltijd. 
 

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 3 september. 

 

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 

DINSDAG 10:30u Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk, buuv.nu 

  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 

 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 
 

Bij Ruud aan tafel 

ZONDAG 25 september, 30 oktober en 27 november om 15:00u talkshow op 

de laatste zondag van de maand, door Ruud Binnendijk, entree EUR 2,00. 
 

Overige activiteiten 

ETEN OP DE MAREDIJK, etenopdemaredijk@gmail.com, tel 071 522 6703 

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 10:00u tot 17:00/18:00u,  

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

RINGWEG NOORD, contact: Dik toet, tel 06 233 48 489 
 

7 juli 20:00u Zomerborrel (in het Maredijkhuis) 

3 september 18:00u Straatmaaltijd  


