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NIEUWE TAFEL VOOR BUURTTUIN (met dank aan BPS) 

F E B R U A R I  2 0 1 7  

Op 13 januari is in de buurttuin tegenover de Petteflet een 
nieuwe tafel geplaatst. Omdat er regelmatig mensen zitten of 
hun lunch er gebruiken, leek ons dat een mooie aanwinst.  
Het voorjaar komt er aan en dan zullen buurtbewoners en 
medewerkers van de omliggende bedrijven meer gebruik van de 
tuin gaan maken.  
 

De tafel is gemaakt op de zorgboerderij Hoeve Cronesteijn. Deze 
maakt deel uit van Gemiva-SVG Groep, die in Zuid-Holland 
mensen ondersteunt die door een handicap, chronische ziekte of 
een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben. Ook 
worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder het 
maken van meubels van afvalhout.  
De tafel is erg mooi geworden, het is een stevige robuuste tafel. 
Kom gerust een kijkje nemen! Hij is door de makers zelf ge-
bracht en geplaatst. 

Business Platform Schipholweg (BPS) heeft de tafel gefinan-
cieerd omdat de medewerkers tijdens hun wandelingetje in de 
lunchpauze graag de lunch nuttigen in ‘onze’ buurttuin.  
 

BPS is een vereniging en heeft tot doel de gezamenlijke belan-
gen van de ondernemingen aan Schipholweg/Schuttersveld en 
omgeving te behartigen, de communicatie met de gemeente 
Leiden te voeren en de onderlinge contacten tussen de on-
dernemingen te bevorderen. Ook de zzp-er uit de wijk kan lid 
worden, dus komt gerust een keer op een netwerkbijeenkomst 
de sfeer proeven en misschien wel zaken doen! 
 
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden, de vereniging 
krijgt steun van het Ondernemersfonds. Deze beheert het geld 
dat de ondernemers door middel van de OZB betaald hebben. 
http://www.businessplatformschipholweg.nl/ 
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        17 FEBRUARI: INFORMATIEAVOND OVER VERDUURZAMEN VAN JE WONING 
Anja en Axel Möltgen komen ons informeren over de mogelijkheden voor het verduurzamen van je woning  
en het aanvragen van subsidie hiervoor. Zij zijn sinds september 2016 al in hun wijk Groenoord actief.  
Daar hebben sinds het begin van de campagne al 20 mensen gebruik gemaakt van hun onafhankelijk advies 
en de energiescans die via de wijkambassadeurs aangevraagd kunnen worden. Vanaf 1 januari zijn zij ook 
wijkambassadeurs voor de Maredijkbuurt.  
De informatieavond vindt plaats op 17 februari 2017, inloop vanaf 20.00 uur, begin om 20.15 uur, in het  
Maredijkhuis. Meer info: www.gagoed.nl/leiden-noord.  
De bijeenkomst is gratis, aanmelden kan via goednoord@gmail.com.  



In the Spotlight: 
Hans Zirkzee 
 

(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Leeftijd       : 75 jaar 
Adres                : Maredijk 89g 
Burgerlijke staat : getrouwd met  
Sari Gijsman 
 

Sinds wanneer woon je in de Maredijk-
buurt? 
“Ik woon hier sinds 1990, mijn vrouw Sari 
woonde toen al vijfentwintig jaar in dit 
huis. We kennen elkaar eigenlijk al heel 
lang, maar zijn aanvankelijk met een an-
der getrouwd, maar op oudere leeftijd 
ontmoetten we elkaar weer bij de Engelse 
les. We  zijn eerst gaan samenwonen en 
later (in 1996) getrouwd. We hebben sa-
men vijf kinderen en elf kleinkinderen. We 
zijn echte Leidenaars. Ik ben geboren en 
getogen in de Kooi, een nette arbeiders-
wijk toen, maar door de nieuwbouw is die 
wijk  veranderd. Ik voel me in de Mare-
dijkbuurt meer thuis. Het is hier intiemer. 
Waar ik me de laatste tien jaar wel over 
verbaas is dat bijna niemand overdag de 
gordijnen of de luxaflex open heeft. Het 
lijkt wel of mensen zich meer gaan opslui-
ten. Vroeger – en dan bedoel ik nog maar 
tien jaar geleden – zag je tijdens de kerst-
dagen overal binnen kerstbomen, afgelo-
pen jaar kon ik ze op één hand tellen. Wij 
zijn een van de weinigen die overdag de 
gordijnen open hebben.” 

 

Wat is/was je werk/hobby? 
“Ik ben begonnen als timmerman bij de 
gemeente en later was ik daar bouwkun-
dig opzichter. Door mijn werk kende ik 
deze buurt al goed. Nadat ik op mijn 60e 
met de Vut ging, ben ik gids geworden bij 

Het Gilde Leiden. Ik verzorg dus histori-
sche tochten en hofjeswandelingen door 
de stad en vertel toeristen, maar ook Lei-
denaars, over alle bezienswaardigheden. 
Leiden is natuurlijk uniek en de historie 
klotst van iedere straatsteen.  
Het kost me wel steeds meer moeite om-
dat ik zowel slecht hoor als slecht zie. In 
huis heb ik allerlei hulpmiddelen maar 
buiten is het toch vaak lastig. Mensen 
herken ik ook niet altijd meer op 
straat. Dat gezichtsverlies is gekomen 
door de behandeling van spierreuma. 
Als ik de belangstellenden nu iets ver-
tel over een hoge gevelsteen in bij-
voorbeeld het gemeentehuis, dan zie ik 
die steen zelf amper nog. Na een wan-
deling die toch wel twee uur duurt, ben 
ik soms bekaf. Ook in het sociale ver-
keer geven mijn gezichts- en gehoor-
problemen nogal wat narigheid. Ik ben 
nu 75 jaar, maar wil nog wel graag 
doorgaan als gids, maar zal toch moe-
ten accepteren dat ik er over niet al te 
lange tijd een punt achter deze activi-
teit moet zetten. Met pijn in mijn hart 
hoor…” 
 

Wat vind je van de nieuwe initiatieven 
in onze wijk? 
“Helemaal geweldig. Het Maredijkhuis 
is fantastisch opgeknapt. Toch doen we 
aan weinig dingen mee. Misschien 
komt dat nog wel.  Om nu samen met 
anderen te gaan eten, zie ik niet zo zitten, 
mede door mijn handicaps.  

Die middagen met Ruud zien er ook inte-
ressant uit, maar ik weet van te voren dat 
ik die interviews en de discussies niet kan 
volgen.” 
Wat is  er zo bijzonder aan de Maredijk-

buurt? 
“Wat ik echt bijzonder vind is het metsel-
werk in deze buurt. Kijk maar eens boven 
de ramen en deuren. Bijvoorbeeld bij de 
huizen van architect H.J. Jesse aan het 
eind van de Maredijk. Maar ook elders in 
de wijk hoor. Zoals in dat kleine tussen-
huisje in de Vaartstraat dat gebouwd is 
door de bewoner destijds, een metselaar: 
echt een prachtig stukje ambacht.  

En de Vaartkade. Waar kom je zoiets te-
gen? Het heeft misschien niet zoveel his-
torische waarde maar het is wel heel spe-
ciaal. En veel huizen zijn met van die 
mooie togen boven de ramen en deuren 
met elkaar verbonden. Echt de jaren 20 
en 30 van de vorige eeuw.  En de Piet 
Heinstraat is toch net een hofje! En de 
groep huizen (Maredijk 80 tot en met 89g) 
waar wij zelf wonen, hebben ook iets spe-
ciaals. Deze wijk is uniek.” 

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

‘Waarom zijn toch al die gordijnen dicht?’ 

 

Maredijkbuurt Winter in de  



BUURTBORREL (mét politie) 
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AKOESTIEK MAREDIJK-
HUIS KAN BETER 
Misschien heeft u het gemerkt. In 
december zijn in het Maredijkhuis, 
met dank aan BSG,  geluidsabsorbe-
rende panelen tegen het plafond 
aangebracht. Hierdoor is de galm 
behoorlijk verminderd. Toch kan het 
nog beter. Hiervoor hebben we een 
paar mensen nodig die willen helpen 
met ophangen. Graag in het bezit 
van een lange ladder, omdat een 
huis-tuin-en-keukentrap niet hoog 
genoeg is. 
Van wie kunnen we een ladder 
lenen en/of wie komt er helpen? 
Samen moet het in een paar uurtjes 
lukken. Opgeven bij christade-
boer@gmail.com 
 

HAAL NOG MEER UIT 
JE IPAD 
Je kan veel met een IPad maar niet 
iedereen haalt er uit wat er in zit. 
We – een groepje buurtbewoners - 
gaan elkaar helpen om de mogelijk-
heden van onze IPad te onderzoe-
ken. Als je mee wilt doen, horen 
wij dat graag.  De één zal wat 
handiger zijn met de IPad dan de 
ander, maar we kunnen elkaar vast 
en zeker verder op weg helpen met 
bestanden opslaan, internetten, 
apps downloaden of foto’s opslaan 
en bekijken. Het tijdstip waarop we 
bij elkaar willen komen, bepalen we 
in onderling overleg. Plaats: Het 
Maredijkhuis. Contact: Dik Toet  
diktoet1@gmail.com of 06-
23348489 
 

NIEUWE ‘JUF’ M/V  
“LEKKER BEWEGEN”  
De afgelopen 2 jaar heeft een aantal 
ouderen elke maandagmorgen 
“lekker bewogen” 
onder leiding van 
Chiara Teodorani. 
Het is goed om 
geregeld al je 
spieren weer eens te voelen als je 
een jaartje ouder bent. De groep 
heeft met veel plezier gebruik ge-
maakt van de belangeloze inzet van 
Chiara, maar nu zij is gestopt, zijn 
we zijn hard op zoek naar een 
opvolger. Wij horen hiervoor graag 
suggesties uit de buurt. En omdat 
we sterker staan met onze zoek-
tocht als de groep groter is, is uit-
breiding van de groep zeer welkom. 
Contact: Dik Toet dik-
toet1@gmail.com 06-23348489 

Vrijdag 13 januari bleek geen ongeluksdag te zijn. Die avond was er weer Etenopdemare-
dijk: een gezellige avond in het Maredijkhuis waar 
gekookt wordt voor buurtbewoners, natuurlijk door 
andere buurtbewoners. Er zijn altijd één of twee 
hoofdkoks en daarnaast is er een groep van 10-15 
mensen die hand- en spandiensten verrichten. In 
januari was Magda de hoofdkok. Ze zette onder an-
dere zuurkoolstoof en chocolademousse op tafel, 
terwijl de hulptroepen zorgden voor de soepen en 
salade, boodschappen doen, zaal optuigen en de 
afwas. Vele handen maken licht werk.  
De kosten zijn expres laag: 5 EUR voor volwassenen en kinderen half geld. We hadden op 
30 personen gerekend, maar op het laatste moment kwamen er nog meer aanmeldingen. 
Gelukkig hoefden we niemand teleur te stellen, maar 40 is echt het maximum.  
Op vrijdag 10 februari zijn Margje en Lucja chef kok. Hulpkoks zijn altijd welkom. Meld je 
SVP aan via de email. Wie de volgende keer verzekerd wil zijn van een plaatsje dient zich 
op te geven via het bekende mailadres: etenopdemaredijk@gmail.com. Geef dan ook 
even door of er dingen zijn die je niet eet. Als het volle bak is, kan het zijn dat je niet 
meer aan kan schuiven, dan is het wachten op de volgende Etenopdemaredijk. 

Vrijdag 24 was de nieuwjaarsborrel van de buurtvereniging in Het Maredijkhuis.  
Onze wijkagent Willem van Egmond kwam langs om ook een drankje (sapje!) mee te 
drinken en heeft aardig wat buurtgenoten gesproken. 
Hopelijk komen bij de volgende gelegenheid (ALV, borrels) ook wat meer jongere buurt-
genoten. Die wonen tenslotte genoeg in onze levendige en divers samengestelde buurt! 

ETEN OP DE MAREDIJK: ALLE 
STOELEN BEZET 

10 APRIL: ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op maandagavond 10 april om 20.00 uur is de volgende ALV in het Maredijkhuis.  
We (de bestuursleden van de buurtvereniging) leggen verantwoording af over het af-
gelopen jaar en leggen de plan-
nen 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.  
Zet 10 april vast in uw agenda. 
Wij ontmoeten u graag deze 
avond.  
Leden van de buurtvereniging 
ontvangen nog een uitnodiging 
per e-mail.  
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ACTIVITEITEN AGENDA 
Wekelijkse activiteiten in het Maredijkhuis 
MAANDAG 11:00u Singin. Contact: Joke Spannenburg, tel 071 522 25 09 
 14:00u Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin. 
DINSDAG 10:30u Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk, handwerken en 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 
 

Maandelijkse activiteiten in het Maredijkhuis 
AAN TAFEL BIJ RUUD  15:00u talkshow op de laatste zondag van de maand, door Ruud Binnendijk, 
entree EUR 2,00. Data voor 2017: 26 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei.  
 

ETEN OP DE MAREDIJK vrijdag 17:30u op 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei en 9 juni.  
Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com. EUR 5,00 pp, kinderen EUR 2,50. 
 

Overige activiteiten 
DENKSPORT in het Maredijkhuis, contact: Bert Dijksman, tel 071 512 42 62, b.dijksman@casema.nl 
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: Hans Woldendorp, tel 06 525 81 008 
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 
 

 

WIST U DAT? 
• Grofvuil en Greenbags vanaf 1 

januari 2017 weer gratis opge-
haald worden. De gemeente Leiden 
heeft de aangepaste regeling dat 
hiervoor EUR 30,00 moest worden 
betaald afgeschaft. Je moet wel 
even bellen voor een afspraak. Kijk 
voor meer informatie op 
www.gemeente.leiden.nl/themas/
afval/ 

 

• U op 15 maart de wijk niet uit 
hoeft om te stemmen? Dit jaar 
kunt u terecht in Het Maredijkhuis. 
Is dat even makkelijk! 

 

 

Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging zet zich in voor een leefbare omgeving waarin we op 
een prettige manier met elkaar omgaan.  
 

De buurtvereniging heeft inmiddels bijna 200 leden, mensen die zich be-
trokken voelen met elkaar en met de buurt. Alle nieuwe leden: welkom en 
bedankt voor jullie aanmelding.  
We hopen jullie te ontmoeten bij één van de activiteiten in de buurt. 
 

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? Belt u dan 071-5139225 
of loop langs bij Aloëlaan 41a (secretaris Christa de Boer). 

WORD LID! 


