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SINT-MAARTENVIERING ZIT IN DE LIFT   

J A N U A R I  2 0 1 8  

Uilen, vissen, koalaberen en eigen ontwer-
pen. In het Maredijkhuis werden zaterdag 
11 november de prachtigste en creatiefste 
lampionnen geknutseld. Ongeveer dertig 
kinderen uit de wijk en leden van de 
speeltuin deden er aan mee.  
De Sint-Maartenviering, georganiseerd 
door Sebastiaan Broerse, zit in de lift. 
Twee jaar geleden zei de Aloëlaanbewoner 
in een interview in dit krantje – gevraagd 
naar wat er nog ontbreekt aan de wijk – 
dat hij vond dat 11 november weer ge-
vierd zou moeten worden. Sindsdien heeft 

hij zelf die handschoen opgepakt. En 
dankzij de handigste knutselspullen, 
mooie voorbeelden en, voor zover nodig, 
ook de inzet van ouders die de schaar met 
vaste hand rond de tekening van hun na-
zaat stuurden, werd er dan ook weer veel 
fraais in elkaar gezet.    
De groepjes kinderen die daarna door de 
wijk trokken, moesten af en toe goed zoe-
ken naar huizen waar ze welkom waren 
om aan te bellen en hun liederen te laten 
klinken. Maar ze kwamen evengoed met 
een behoorlijke voorraad snoepgoed thuis. 

Dat belooft nog wat, als de organisatie 
erin slaagt voor komend jaar nog meer 
enthousiaste en gulle wijkbewoners te 
strikken.   
Dankzij de verkoop van de lampionstok-
ken-met-lampje kon na afloop 135 euro 
worden overgemaakt naar het Rode Kruis, 
ten bate van de hulpverlening op Sint-
Maarten. Of er komend jaar weer zo’n 
inzameling aan wordt gekoppeld, is nog 
niet bekend. Het feest staat in elk geval 
wel weer op de agenda van de buurtvere-
niging en de speeltuinvereniging.  

P / A  A L O Ë L A A N  4 1 A  

W W W . M A R E D I J K B U U R T . N L  

M A R E D I J K B U U R T  

M A R E D I J K B U U R T @ G M A I L . C O M  V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B U U R T  

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  

 201 
 
 

 

        MEEDOEN IN DE MAREDIJKBUURT  
Precies drie jaar geleden was de Maredijkbuurt de winnaar van de Herfstpremie van het 
Fonds 1818 en het Leidsch Dagblad. We ontvingen 10.000 euro uit handen van de jury-
voorzitter met de volgende woorden: “De Maredijkbuurt: Een wijk waar mensen elkaar  
kennen en bereid zijn wat voor elkaar te doen”.   
De initiatiefgroep is onderdeel van de buurtvereniging. Vol energie is ze aan de slag ge- 
gaan en er zijn veel activiteiten ontwikkeld. Op de achterkant van de buurtkrant staan  
deze aangekondigd. De initiatiefgroep, nu Activiteitencommissie Maredijkbuurt, bestaat  
uit vier mensen. De leden van de activiteitencommissie helpen buurtbewoners om buurt-
activiteiten van de grond te krijgen, helpen hier en daar bij bestaande activiteiten en  
zorgen voor de nodige contacten met de buurtvereniging Maredijkbuurt, de speeltuin-
vereniging Rondom de Maredijk en stedelijke organisaties. Wij zijn voorstander van  
vernieuwing en doorstroming: wij vinden dat zoveel mogelijk buurtbewoners een tijdje aan 
de commissie moeten kunnen deelnemen. Dus: Wie wil het een tijdje overnemen?  
We komen een keer per zes weken een uurtje bij elkaar. Afhankelijk van uw tijd en interesse 
kunt u aan de slag.   
Voor meer informatie kunt u terecht bij: christadeboer@gmail.com, tel 06-52649828  

BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK’  
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TE GAST BIJ RUUD 
 
29 januari 
Voor de eerste ‘Bij Ruud aan tafel’ van 2018 zijn de gasten:  
Dirk van Delft, directeur Rijksmuseum Boerhaave en Walter van 
Peijpe, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Leiden.  

25 februari  
Die middag zitten de volgende gasten aan de bekende tafel:  
Robert Strijk, wethouder D66 Leiden en Har Meijer, huisarts in  
ruste en auteur van vele boeken.  

25 maart 
Ook voor 25 maart is al een gast bekend: Marcel Hensema, acteur en 
regisseur van vele films en tv-series o.a. Hollands Hoop, onlangs op  
zaterdagavond op NPO 2. 
 

(foto: Emile van Aelst via Sleutelstad.nl) 

In the Spotlight:  
Ruud Binnendijk 
(door Janneke Koers) 
 

Adres            : Piet Heinstraat 17 
 
Thuis aan tafel Bij Ruud  
In dit interview onze buurtgenoot Ruud Binnendijk aan het 
woord. Vooral bekend van zijn fantastische talkshow “Aan tafel 
bij Ruud” met bijzondere gasten en muziek van niveau. Iedere 
maand weet hij weer mensen te strikken, die echt iets te vertel-
len hebben, zoals de burgemeester van Leiden Henry Lenferink, 
de schrijver Maarten ’t Hart en bijvoorbeeld celliste Willemijn 
Knödler, die prachtig speelt.  
 
Ruud is in 2010 bij zijn geliefde Titia in de Piet Heinstraat komen 
wonen. En dat bevalt uitstekend. Hij vindt de Maredijkbuurt lek-
ker compact, zodat je snel mensen leert kennen. Ook wordt er in 
de wijk veel voor elkaar gedaan. “Als je een paprika nodig hebt 
of je hond even uitgelaten moet worden, heb je dat hier heel 
snel geregeld”. De meeste huizen in de buurt zijn opgeknapt  en 
bovendien ligt de wijk vlak bij het centrum.  Kortom, Ruud voelt 
zich thuis in de buurt.  
“Ik ben ook echt een jongen van de stad, ik heb wel eens buiten 
gewoond, maar dat beviel toch minder goed”.   

Het is heel prettig wonen 
in de Piet Heinstraat om-
dat het een doodlopende 
straat is en bovendien te 
smal voor auto’s.  Storend 
vindt hij het gebouw van 
Meeùs aan het eind van 
de straat. “Die kale muur 
is echt geen gezicht in 
zo’n mooi, oud straatje en 
ook de lantarenpalen zijn 
veel te modern.  
Maar de mensen in de 
straat zijn heel aardig en 
behulpzaam.” 
 
Via de HBS en de kunst-
academie is Ruud in de 

reclamewereld terecht gekomen. In het begin hield hij zich met 
vormgeving bezig, maar gaandeweg verschoof dat naar commu-
nicatie en conceptontwikkeling met name in de business to busi-
ness sector. Als onder andere directeur van een reclamebureau 
bedacht hij nieuwe concepten. “Mensen over de streep trekken 
zit mij in het bloed”.  
 
Op dit ogenblik heeft hij een eigen bedrijf als congresorganisa-
tor.  

‘Ik wil heel graag dat er meer mensen gaan komen, want het is absoluut de moeite waard’ 

Aan tafel bij Ruud  
Na de verbouwing van het gebouw bij de speeltuin wordt er door 
de activiteitencommissie om ideeën gevraagd voor leuke dingen 
in de buurt. Ruud komt met het idee van een talkshow en, zoals 
dat vaak gaat als je een leuk idee hebt, word je ook gevraagd 
het uit te voeren.  
“Er werd gezegd dat ze niemand konden vinden en of ik het wil-
de doen. Ik heb toen gezegd, dat ik het één keer wilde uitprobe-
ren, maar inmiddels heb ik de 15e talkshow al achter de rug. In 
het begin vond ik het moeilijk om interessante gasten te vinden. 

De mensen uit de buurt wilden eigenlijk liever niet mee doen. 
Toen heb ik het roer omgegooid na de derde keer en ben voor 
50% mensen uit de buurt gaan zoeken en voor 50% daar bui-
ten. Het kost me iedere maand zeker drie volle dagen om alles 
te organiseren, me in te lezen, te redigeren en uit te voe-
ren.  Mijn inspiratie ligt bij mijn gasten. Als zo’n show dan goed 
loopt, ben ik blij en is het de moeite waard. En ik stel ook hoge 
eisen aan de gasten, aan mezelf, aan de muzikanten. Ik wil heel 
graag dat er meer mensen gaan komen, want het is absoluut de 
moeite waard.’’ 



WIJKSCHOUW IN DE MAREDIJKBUURT 
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19 JANUARI  
NIEUWJAARSBORREL  
Wij nodigen u uit voor de nieuwjaarsborrel 
van onze buurtvereniging in het Maredijkhuis.  
Deze uitnodiging is niet alleen voor de leden 
van de buurtvereniging, maar voor alle 
buurtbewoners.  
Onder het genot van een drankje kunt u ken-
nis maken of bijpraten met wijkgenoten of 
zien wat de activiteiten van onze wijkvereni-
ging zijn. U bent van harte welkom op vrijdag 
19 januari vanaf 20:00 uur in het Maredijk-
huis.  
 

ETEN OP DE MAREDIJK 
WEER VAN START 
Op 12 januari kunnen buurtgenoten weer 
aanschuiven bij het Eten Op De Maredijk.  
Vanaf 18:00 
uur wordt er 
Chinees / In-
donesisch ge-
geten. Onge-
veer zes koks 
koken ieder 
een voor-, 
hoofd- of nagerecht: er is genoeg keus! Daar-
naast helpen nog een paar mensen mee met 
opbouwen en afwassen. Wie mee wil eten 
betaalt 5 euro per volwassene, kinderen half 
geld. Graag even aanmelden, vóór 10 januari 
via: etenopdemaredijk@gmail.com. Er is 
plaats voor maximaal 40 personen.  
Wil je een keer helpen koken of misschien de 
maaltijd organiseren? Laat het ons weten tij-
dens de maaltijd of mail ons. Op 9 februari is 
de volgende maaltijd! 
 
 

Op 8 december zag u 10 
mensen, verscholen on-
der paraplu’s, rondlopen 
door de wijk en op een 
aantal plekken in de wijk 
stilstaan. Dat waren twee 
gemeenteambtenaren en 
8 buurtbewoners die de 
toestand van de wijk be-
spraken en ter plekke de 
ongemakken, onveilige 
situaties e.d. bespraken.  
*Om te beginnen de 
oversteekplaats voor 
fietsers vanaf het Schut-

tersveld de wijk in. Deze is zeer onoverzichtelijk en lastig om over te steken.  *De 
traptreden achter de ondergrondse containers zouden opnieuw getegeld moeten 
worden. *De parkeerdruk in de wijk loopt steeds verder op. Deze zou verminderd 
kunnen worden als er nog eens kritisch gekeken wordt naar de plekken waar hek-
jes omhoog staan . *Op verschillende plekken is gewezen op boomwortels die 
tegels omhoog duwen. *Ook plekken waar de straat verzakt is en er bij regen 
plassen blijven staan. *Op het Tamboerpad komt de put omhoog en levert bij 
gladheid een gevaarlijke situatie op. *De bomen bij de buurttuin worden ge-
snoeid. *Verder zijn er op heel veel plekken weesfietsen aangetroffen. Vanuit de 
gemeente zal er aan de eigenaren gevraagd worden om die te verwijderen. *Bij 
de Oranjerie is gewezen op de diepe sporen in de gazons waar planten en bijen-
bollen vernield zijn door de onderhoudsploeg van de sloten. *Binnenkort worden 
de bergen riet aan het einde van de Maredijk opgehaald. Deze liggen daar nog om 
het water uit te laten lekken. *De geluidsoverlast van de Willem de Zwijgerlaan 
zou eindelijk eens, zoals beloofd, opgelost kunnen worden door geluidsschermen. 
*Als laatste: De vlotten komen terug in de sloot rond het speeleiland en we heb-
ben gevraagd om de bordjes “Verboden voor honden” bij de toegang naar het 
eilandje weer terug te plaatsen.  Alle punten worden doorgegeven aan de ver-
schillende afdelingen van de gemeente en nu maar hopen dat er ook spoedig actie 
op volgt.  

Het afgelopen jaar was er veel te doen rondom de biografie van Jan Wolkers,  
die op 19 oktober,  zijn 10de sterfdag,  is verschenen.  
Nu ook in onze boekenkast de volgende romans van Jan Wolkers:  Terug naar 
Oegstgeest (1965), waarin hij zijn jeugd in Oegstgeest herbeleeft en De Juni-
val  (1982), een elegie op de dood van zijn moeder en zijn kat.  

GESPOT in de BOEKENKAST 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
ZONDAG 29 januari 
 15:00  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  
   Ruud Binnendijk, entree 2 euro. 
  

MAANDAG  11:00 Singin. Contact: Joke Spannenburg,  
   tel 071 522 25 09 
 14:00 Wandelen met wijkgenoten,  
  verzamelen voor de speeltuin. 
 

DINSDAG  10:30 Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk,  
   handwerken, haal meer uit je iPad en 

buuv.nu 
  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 
 20:00 Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 
 

WOENSDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018, www.sot-klapstuk.nl 
 10:00 Boeken in de wijk 
 

DONDERDAG  10:30 Lekker Bewegen / Bewegen voor Ouderen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 
 19:00  Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’ 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 12 januari, 9 februari, 9 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni 
 17:30  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  
   5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.  
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 
 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
 

19 januari  Nieuwjaarsborrel 
 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 
BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 
GEVELTUINTJES, contact: Marian Smit, mariansmit@casema.nl 
BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00, regelmatig op zaterdag, zie website svmaredijk.nl  
RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 

 

        WINTER IN DE WIJK 

WORD LID! 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging heeft inmiddels 200 leden,  
mensen die zich betrokken voelen met elkaar  
en met 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 5 euro 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). 


