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BUURTFEEST OP DE MAREDIJK door Roeland, Jarik, Nikki, Sanne en Pieter  
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We hebben goed nieuws! Op zaterdag 16 september zetten we een gedeelte van de Maredijk af om met onze gezellige buurt een 
vrolijk straatfeest te vieren. Wij genieten als buurt natuurlijk al jaren van onze gezellige straatmaaltijd met dank aan onze bezielde 
organisatievoorgangers. Vanaf dit jaar nemen wij de organisatie over en we willen met nieuw bloed nog wat extra festiviteiten om 
de maaltijd heen creëren. En dat nieuwe bloed bent u zelf, lieve buurtbewoners! De organisatie zorgt voor de basisvoorzie-
ningen en het zou te gek zijn als we met alle creativiteit, inzet en talenten van onze buurtgenoten zelf de rest kunnen doen. Een 
feest vóór en dóór de buurt.  
Als onderdeel van het feest willen we een 'open podium' faciliteren. We zijn heel benieuwd wie er met zijn of haar muzikale-, 
cabaret-, dans-, vertel- en/of andersoortige talenten op het buurtfeest wil shinen. Schroom niet en meld je aan!  
 
We zijn ook nog op zoek naar andere leuke ideeën. Dus zou jij bijvoorbeeld met een buurman een Jeu des Boules toernooitje wil-
len opzetten? Kan je goed schminken? Maak je lekkere jam die je wilt laten proeven aan de buren of vind je het leuk om te stoep-
krijten met de buurtkinderen? Alle input is meer dan welkom!   
 Willen jullie met ons mee denken en ons aan de mouw trekken? Dat kan letterlijk als je één van ons (zie foto) door de buurt ziet 
lopen, maar ook door te mailen naar buurtfeestmaredijk@gmail.com. Via de buurtkrant en de Maredijkfacebook-groep houden we 
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  We hebben er zin in! 
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        STEENBREEK! UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 
Op maandag 10 april vindt Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Maredijkbuurt (20:00-22:00u in Het 
Maredijkhuis). We kijken terug op een jaar waarin vele activiteiten in en rond Het Maredijkhuis plaatsvonden.  We nodigen je 
van harte voor de ALV uit. Als lid krijg je ook nog een officiële uitnodiging per email, maar ook niet-leden zijn welkom. 
 

Dit keer is het thema ‘Steenbreek! Vergroening van de buurt’. We zijn benieuwd welke ideeën er in de wijk leven 
(‘geveltuintjes’, planten in de boomspiegels, verticale tuinen). De gemeente biedt in zekere zin (financiële) ondersteuning in 
samenwerking met ons, de Vereniging Maredijkbuurt. Marian Kathmann van de gemeente zal de mogelijkheden van groen in 
de openbare ruimte toelichten. Het bestuur legt tijdens de ALV natuurlijk ook verantwoording af voor haar inspanningen in 
2016. De agenda publiceren we 4 april op onze website http://www.maredijkbuurt.nl. 
We sluiten de ALV af met een drankje. Zorg dat je als betrokken buurtbewoner aanwezig bent.  



In the Spotlight: 
Nony Verschoor 
 

(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Leeftijd       : 63 jaar 
Adres                : Oranjerie 2 
Beroep : Opleidingscoördinator 
Burgerlijke staat : 40 jaar samenwonend 
met Sjaak van Rijn 
 

Sinds wanneer woon je in de Maredijk-
buurt? 
“Sjaak en ik zijn hier in 2003 komen wo-
nen. Dit complex maakte onze droom 
waar: een milieuvriendelijke woning met 
veel licht en ruimte in een deel van Leiden 
waar het prettig toeven is. Er wonen hier 
in de Oranjerie ongeveer 40 mensen en 
we helpen elkaar indien dat nodig is. We 
hebben wel allemaal ons eigen huis. Toen 
een paar jaar geleden één van de bewo-
ners  ernstig ziek werd en uiteindelijk is 
overleden, ging er wekelijks één van ons 
met een lijstje langs alle buren en dan gaf 
je aan wat je voor haar kon doen: bood-
schappen of stofzuigen of de kinderen uit 
school halen. Noem het burenzorg of man-
telzorg. Zo’n ervaring geeft je als groep 
ook kracht. We noemen deze woonvorm 
zelf een modern hofje.  

Eens per maand hebben we een gezamen-
lijke borrel en/of koffieochtend. Er is  een 
zeer uitgekiend zonnecollectorensysteem 
en in de gemeenschappelijke ruimte staan 
wasmachines zodat de energiekosten laag 
blijven. Uiteraard zijn er ook plichten: 
tijdens klusjesdagen worden de gezamen-
lijke ruimte en tuin onderhouden. Sjaak 
was de bedenker van dit project. Hij heeft 
destijds een advertentie geplaatst en daar 
kwamen veel reacties op. De meeste men-
sen kenden elkaar toen nog niet, maar 

wilden vooral een milieuvriendelijke huis 
en woonomgeving. We woonden zelf toen 
midden in de stad. We vonden het ook 
belangrijk dat onze zoon in zijn eigen 
buurt lekker zou kunnen ravotten en 
slootje kon springen. Nou toen we hier na 
14(!) jaar voorbereiden gingen wonen was 
hij al 16. Een dergelijk plan is geen sine-
cure en aanvankelijk was er wel wat juri-
dische weerstand uit de wijk, maar daar 
merken we nu helemaal niets meer van. 
Het is altijd echt thuiskomen in deze wijk.” 
 

Wat is je beroep? 
“Ik ben opleidingscoördinator bij een con-
sultancybedrijf. Dit bedrijf, Hypsotech, 

adviseert banken en andere geldverstrek-
kers in de hypotheekindustrie. Heel boei-
end en omdat het een klein bedrijf is -  in 
totaal acht man - is het allemaal overzich-
telijk. Ik ben een soort spin in het web en 
zorg eigenlijk dat alles goed loopt. Blijk-
baar gedij ik goed in zo’n kleine overzich-
telijke omgeving. Ik werk er nu tien jaar. 
Voor die tijd was ik docent Russisch op 
een middelbare school in Schiedam. Waar-
om ik Russisch ben gaan studeren? Tja, ik 
was zeer gefascineerd door de Russische 

literatuur en vond het een geweldig inte-
ressante studie. Ik heb er nog steeds pro-
fijt van, want af en toe neem ik waar bij 
verkiezingen in Oost-Europa of in één van 
de oude Sovjet-Unie staten. Dat verzoek 
komt dan van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken. Nederland is namelijk lid 
van de Organisatie voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa. Leden van deze 
club helpen elkaar op gebied van onder 
meer veiligheid en mensenrechten en zij 
staan dus ook voor eerlijke verkiezingen. 
Het is fascinerend werk, ik kom dan in 
voor mij totaal vreemde gebieden en 
spreek intensief met de lokale bevolking.”  
 

Wat vind je van de nieuwe initiatieven in 
onze wijk? 
“We zijn al een keer bij de gezamenlijke 
maaltijd geweest en ook bij Aan tafel bij 
Ruud. Helemaal goed. Het maakt de buurt 
alleen nog maar socialer. Sjaak loopt altijd 
mee met de wandelingen op maandagmid-
dag. Als ik niet meer werk, ga ik dat mis-
schien ook wel doen. Eigenlijk heeft deze 
wijk nu alles: voornamelijk laagbouw, 
toegankelijkheid, diversiteit en goede soci-
ale banden. En… dan ook nog eens een 
eigen groenteboer en dicht bij station en 
stad .” 

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

‘Het is altijd thuis komen in deze wijk’ 

 

Lente in de  Maredijkbuurt 



SLOT OP DE BUURTTUIN 
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BEWEGEN VOOR  
OUDEREN HEEFT 
NIEUWE JUF 
Het heeft even geduurd, maar de 
"gymclub" voor ouderen in het Ma-
redijkhuis heeft een nieuwe juf ge-
vonden. De club komt in het vervolg 
bij elkaar op de donderochtend van 
10.30 tot 11.30. En er is nog ge-
noeg plek voor nieuwe leden! Elke 
week een uurtje bewegen is goed 
voor je en het is nog gezellig ook.  
Info: Dik Toet 06-23348489   
 

LENTE OP TAFEL BIJ 
ETEN OP DE MAREDIJK 
Op 7 april serveren we een lente-
maaltijd met lentesoep, salades, 
quiches en een toetje.  
Volwassenen EUR 5,00, kinderen 
EUR 2,50. Aanmelden bij etenopde-
maredijk@gmail.com  
 

LEUK INITIATIEF BIJ 
ONS OM DE HOEK  
Sinds 10 oktober is de Vitality Club 
begonnen in Leiden Noord. Dit is 
een groep die elke doordeweekse 
ochtend een uur samen beweegt in 
de buitenlucht en hiermee werkt aan 
hun fitheid. Achteraf kan er koffie of 
thee gedronken worden in het 
prachtige theehuis. De kosten zijn 
maar EUR 1,00 per week, en je 
sport onder begeleiding. De oefenin-
gen zijn erg afwisselend en gericht 
op het hele lichaam. De groep is 
voor 50-plussers, maar iedereen die 
buiten op een leuke manier wil spor-
ten, is welkom. Niemand van de 
groep kende elkaar en nieuwe leden 
kunnen een warm welkom verwach-
ten. De groep verzamelt elke werk-
dag om 9.00 uur in het Theehuis 
Noord. (Joop Vervoornpad 1, achter 
de moskee). De leden worden om 
de vier maanden gemeten en wor-
den steeds fitter.   
Foto’s zeggen meer dan duizend 
woorden, dus kijk even op 
www.vitality-club.   
 

NIEUWE BOA  
Martin Oppelaar is voor onze wijk 
als nieuwe Buitengewoon Opspo-
rings Ambtenaar aangesteld. Bij 
hem kunt u overlast melden van 
bv,  drugsoverlast, zwerfvuil, zak-
kenrollers en overlast van zwervers 
en junkies. 071-5164650 en 06-
52526032, of u kunt mailen naar 
m.oppelaar@leiden.nl  

Nu de lente aangebroken is, wordt er weer hard 
gewerkt in de buurttuin en zijn de banken regel-
matig bezet. Fijn dat zoveel mensen de tuin een 
heerlijke plek vinden.  
Jammer genoeg is er in de laatste weken overlast 
geweest van een groepje jongeren dat herrie 
maakte en rommel achterliet. Voor de buurttuin-
ders een reden om het hek, voorlopig, ´s avonds 
en ´s nachts op slot te doen. Er is een hondenbe-
zitster bereid gevonden om ’s ochtends  het hek 
te openen en ’s avonds weer af te sluiten. Niet 
voor niets hangt er een bord met: Welkom in de 
buurttuin. En dat moet zeker zo blijven. Vanaf 
april kunt u het hek zelf openmaken. Het slotnum-
mer is 195. Graag na vertrek weer afsluiten. Heeft 
u vragen of signaleert u iets wat niet in orde is, 
dan kunt u contact opnemen met  
Bert van Sprundel. 06-13681169.  

BIJEN IN DE BUURT 
In de buurtkrant van november heeft u kunnen lezen dat  
er 2000 bollen in de buurt geplant zijn. De provincie  

Zuid Holland is hiermee  
gestart om de bijenstand  
te versterken. En dat lukt.  
Inmiddels staan overal de krokussen te bloeien en zien 
we de bijen al op zoek naar honing. In de komende 
maanden kunt u ook nog genieten van blauwe en witte 
druifjes, tulpen, anemonen en sieruien.  
En…………helpen is niet moeilijk! In uw eigen tuin 
kunt u bijen en andere insecten gemakkelijk helpen. Zorg 
voor voedsel (nectar en stuifmeel) het hele jaar door, 
zorg voor nestgelegenheid en voor een gifvrije omgeving. 
Meer informatie op www.bijenlandschap.nl  

GEZOCHT: ACTRICES 
De Leydse KluchtenCompagnie speelt ruim 10 jaar door heel het land. Omdat we dit 
jaar een nieuwe klucht willen instuderen, zijn we met name op zoek naar enthousiaste 
actrices (leeftijd: 25-40 jaar). Repetitietijd klucht: ca. 10 weken. Repetitieavond: dins-
dag (uitwijken naar andere avond is mogelijk). Start repetities: maart/april. 
Contributie: geen. Toneelervaring niet noodzakelijk, betrokkenheid, teamgevoel en en-
thousiasme daarentegen wel :) 
 

Het voordeel van een klucht instuderen is dat je deze meerdere keren per jaar kunt 
spelen. Je komt ook nog eens ergens! Vaak volstaat 
daarbij dan 1 of 2 keer repeteren.  
 

Na afloop van het optreden eten we op kosten van de 
stichting. 
Kortom: waar vind je vandaag de dag zo'n leuke hobby 
met louter voordelen? Ik zou het niet weten… 
 

Geïnteresseerd? Mail dan even naar de voorzitter:  
jfjvolkers@gmail.com of bel: 5284902. 

Bezoek ook www.leidsekluchtencompagnie.nl 
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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 10.30u Lekker Bewegen / Bewegen voor Ouderen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489
 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: 30 april en 28 mei.  
 

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

Overige activiteiten 
WANDELEN: Avond 1 daagse op 29 juni 19.30u. 
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: 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 
 

 

WIST U DAT? 
 

• Het Maredijkhuis  op 15 maart stembureau 20 
van Leiden was? 824 Leidenaren hebben hier hun 
stem uitgebracht.  
De opkomst was (helaas) het laagste percentage 
van Leiden: 47,7%. Veel buurtbewoners zullen op 
het station of een andere locatie gestemd hebben… 

• De meeuwen weer gaan broeden? 
De gemeente mag van de rechter optreden tegen 
de meeuwen. U kunt overlast melden via 
www.gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-
milieu/meeuwen. De buurtvereniging wordt graag 
ingelicht over uw melding. 

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 200 leden (!), mensen die 
zich betrokken 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 aan-
meldformulier 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! 


