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HET ZWITSERSE BERGDORPJE 

M E I - J U N I  2 0 1 8  

Aan de randen van de Maredijkbuurt staan hoge gebouwen. 

Naast de torens aan de Schipholweg verrijst De Lorentz op 

het Stationsplein. Men zegt dat er binnenkort een woontoren 

gebouwd zal worden op de zogenaamde Big Boss locatie 

(kop Maredijk, aan de overkant van de Willem de Zwijger-

laan). Tijdens de discussieavond over de concept-buurtvisie 

schetste een wijkbewoner een somber beeld van de gevol-

gen: ons wijkje zou een Zwitsers bergdorpje worden, omslo-

ten door betonnen bergen. Anderen gaven de voorkeur aan 

het beeld van het Gallische dorpje waar Asterix en Obelix 

woonden. Iemand vroeg zich wel af wie dan de Romeinen 

zouden zijn.  
 

De discussieavond over de concept-buurtvisie werd drukbe-

zocht. Ongeveer 50 buurtbewoners praatten op 16 april mee 

over de toekomst van de Maredijkbuurt. De gemeentelijke 

wijkregisseur René Verdel was aanwezig om uitleg te geven 

over het gemeentebeleid. De concept-visie werd geschreven 

door Magda en Roeland uit de Aloëlaan, Dik van de Maredijk 

en Connie, Koos en Jeroen (Jansz) uit de Marislaan. Het be-

stuur van de Maredijkbuurt keek over de schouder mee. De 

concept-visie werd voorafgaand aan de avond gepubliceerd 

op de website van de Vereniging Maredijkbuurt. Begin april 

deelde de Visiegroep huis aan huis een folder uit om de dis-

cussieavond onder de aandacht te brengen.  
 

De aanwezigen op de discussieavond steunden over het al-

gemeen de voorstellen in de concept-buurtvisie, maar er 

werd ook gepleit voor het aanscherpen van enkele punten. 

Bijvoorbeeld hoe de weesfietsen in de Poelgeeststraat aan-

gepakt zouden moeten worden en wat De Maredijkbuurt zou 

kunnen doen aan de parkeerdruk, omdat bewoners van an-

dere wijken hier lang-parkeren, bijvoorbeeld wanneer ze 

met de trein naar Schiphol gaan. De meningen over het 

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 @ 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 
 
 

 

        15 JUNI: ZOETE EN HARTIGE PANNENKOEKEN 

Ook dit jaar sluit etenopdemaredijk weer af met een pannenkoekenfeestje.  

Voor elk wat wils: De klassiekers met stroop, suiker, spek en appel, de wraps met salade en 

niet te vergeten de pannenkoekentaarten en de poffertjes. We zorgen ook voor salade om 

het toch nog een beetje gezond te houden. Als het weer meewerkt kunnen we buiten eten 

terwijl de kinderen lekker in de speeltuin spelen.  

Welke ouder voelt zich aangesproken om ook een stapeltje te bakken?  

Geef je op bij etenopdemaredijk@gmail.com. Ook als je mee wil eten kun je je daar aanmel-

den. Locatie: Maredijkhuis, inloop vanaf half zes.  

Volwassenen eten voor 5€, kinderen voor 2,50€ 

BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

Volle bak tijdens de 
visie avond  
(foto: Job de Kruiff) 



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

 

splitsen van panden in kleinere wooneenheden 

(‘verkamering’) leken aanvankelijk verdeeld, maar men vond 

elkaar in de conclusie dat er op zich niet veel mis is met 

‘studentenhuizen’, maar dat het vooral om het áántal verka-

merde panden gaat.  

Het enthousiasme over de vergroening van de wijk was 

groot en werd bijvoorbeeld vertaald in voorstellen voor vlin-

der-vriendelijke gewassen en zogenaamde bijenhotels.  

Velen waren van mening dat het bestrijden van verkeersla-

waai en fijnstof een hoge prioriteit is. De Visiegroep ontving 

ook een dozijn schriftelijke reacties die over het algemeen 

de concept-visie ondersteunden, maar ook enkele concrete 

voorstellen bevatten, bijvoorbeeld over het verbeteren van 

de verlichting in de wijk.  

De Visiegroep is nu de schriftelijke reacties en de resultaten 

van de zestiende april aan het verwerken. De meeste reac-

ties gingen over de hoofdstukken In De Straat, met bijzon-

dere aandacht voor de verpauperde panden, Rond De Wijk, 

waarbij het parkeren vaak werd genoemd en tot slot Sociaal, 

in het bijzonder de zorgzame kanten. Het is opvallend dat er 

weinig is ingebracht over het hoofdstuk Veiligheid. De Visie-

groep beschouwt dit als een goed teken.  

De komende weken stelt de Visiegroep in samenwerking met 

het Bestuur de definitieve Buurtvisie op, waarbij ook de wijk-

regisseur wordt betrokken.  

De Buurtvisie wordt vrijdag 6 juli tijdens de zomerborrel 

feestelijk gepresenteerd en zal daarna beschikbaar zijn op de 

website.  

1 SEPTEMBER  MAREDAG/STRAATMAALTIJD  
 

Vorig jaar genoten van de Maredag? Dat doen we dit jaar weer!  
Op zaterdag 1 september zijn er allerlei activiteiten rond de Speeltuin  
en op de Maredijk.  

Zet 1 september vast in je agenda.  
Binnenkort meer informatie. 

Vervolg van pagina 1 “Het Zwitserse bergdorpje” 

DE BUURTTUIN IS VOOR IEDEREEN, MAAR... 
Er is genoeg te doen: dode plantenresten opruimen, composthoop omzetten, spitten, aardappelen poten, wortelen zaaien, 

walletje aanbrengen, ga zo maar door. De winter is voorbij en in de buurttuin zijn weer volop activiteiten. Komt dat zien 

en ervan genieten. Als het hek op slot zit kunt u erin met de code: 1952, slot even indrukken en het springt open. Graag 

sluiten als u vertrekt.  

Jammer genoeg zijn er ook mensen, kinderen die de tuin als speelplek zien en “creatief” omgaan met de materialen die er 

te vinden zijn. Zo lag b.v. pas nog het betongaas dat als steun voor klimplanten moet dienen, in de sloot. Ook een met 

modder besmeurde bank zit niet zo fijn.  

 

Een vraag aan ouders, voorbijgangers:  Ziet u iets wat niet in de haak is, ervaart u 

overlast en als u mee wil helpen in de tuin? Graag melden bij Bert van Sprundel,  

tel 06 136 81 169.  

Het zou leuk zijn als kinderen hun creativiteit uiten op hun eigen eiland iets naar 

het noorden in de wijk. Wij van de buurttuin kunnen zorgen voor boomstammen, 

takken en een pallet of zo.  

Ouders, denk alsjeblieft mee over ruimte voor de creativiteit van jullie kinderen: 

hutten bouwen, beestjes vissen. In onze wijk is daarvoor ruimte op het avonturen-

eiland. Maar niet in de buurttuin. 



WIE DRAAGT ER EEN STEENTJE BIJ? 
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21 JUNI  
AVONDWANDELING  

Op de langste dag, donderdag 21 
juni, doen we weer een avondwande-
ling voor de buurtbewoners. Uiter-
aard zijn meelopers van buiten de 
buurt welkom. Start 19.00 uur bij het 
hek van de speeltuin. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur. 
De avondwandeling wordt georgani-
seerd door de wandelgroep die elke 
maandagmiddag 14.00 uur vanaf de 
speeltuinvereniging op pad gaat. 
Geïnteresseerd? App of bel naar Dik 
Toet 06-233 48 489. 
 

ORANJERIE 15 JAAR  
 

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de 
Oranjerie in de Maredijkbuurt is op-
geleverd en wij, de bewoners, gingen 
verhuizen. Het 3e lustrum willen we 
graag vieren, ook met u, onze buurt-
genoten. 

Graag nodigen we u uit op zaterdag 
18 augustus tussen 16.30 en 18.00 
uur om samen een glaasje te drin-
ken. Wij verheugen ons op uw 
komst. 
 

KORTE ALV  
 

De jaarlijkse ledenvergadering is niet 
de spannendste activiteit van de 
buurtvereniging, maar wel een be-
langrijke. Het bestuur kijkt tevreden 
terug op de vergadering van 16 april. 
Het was een korte bijeenkomst waar-
in werd vastgesteld dat de Vereniging 
Maredijkbuurt financieel gezond is. 
De kascontrole commissie (Trudy, 
Marislaan en Janneke, Maredijk) 
kwam met een positief rapport over 
het werk van onze penningmeester 
Christine (Aloëlaan) die vervolgens 
onder luid applaus door de ALV werd 
gedéchargeerd.  
Applaus was er ook voor onze secre-
taris Christa (Aloëlaan). De leden 
spraken hun waardering uit voor haar 
enorme inzet voor de buurt. Haar 
herbenoeming (2018-2021) werd 
enthousiast ondersteund.  
De bestuurstermijnen van de voorzit-
ter en penningmeester lopen af in 
2019. Na de korte ALV gingen de 
deuren van Het Maredijkhuis open 
voor alle buurtbewoners om te spre-
ken over de concept buurtvisie 
(verslag elders in deze krant).  

Er is het plan om in de wijk een zogenaamde ‘social sofa’ te gaan plaatsen. 

Dit is een betonnen bank, die gemozaïekt wordt. We willen dit mozaïeken met  

zoveel mogelijk buurtbewoners gaan doen. Om dit project te laten slagen hebben 

we jullie dus nodig!  
 

Zo zoeken we een geschikte openba-

re plek om de bank neer te zetten 

(ideeën zijn welkom). We zoeken een 

leuk ontwerp (zijn er creatievelingen 

die een beetje kunnen tekenen?), dat 

geschikt is om te mozaïeken. 
 

Maar om te beginnen willen we een 

aanvraag doen voor een subsidie bij 

de gemeente voor dit wijkinitiatief. 

Dan moet er in overleg met de direc-

te omgeving een plek worden gevon-

den. Wie wil hier aan mee werken?  

 

En als het zover is, zoeken we mensen die mee willen mozaïeken! Het project be-

gint met een workshop, ervaring is niet nodig. We vinden het ook heel leuk als er 

kinderen meedoen! Het is niet in 1 dag gedaan, het zou dus fijn zijn als je meer-

dere dagen een (paar) uurtje(s) mee kan doen. 
 

Wil je meedoen of meer informatie? Stuur dan een mailtje naar florencezaal-

berg@hotmail.com  

FOTO’S VAN PLANTDAG ALOËLAAN 

DE MAREDIJK GAAT OOK BEGINNEN! 

De plantdag op de Maredijk is 2 juni vanaf 11 uur.  

Kramen komen halverwege de Maredijk te staan. De plantpakketten voor de 

tuintjes en de klimplanten voor de gevels kunnen daar opgehaald worden.  
 

Net zoals in de Aloëlaan maken we er op de Maredijk een feestje van. 

Meer dan de helft van de huizen krijgt een tuintje voor de deur.  
 

U bent van harte uitgenodigd op 2 juni voor koffie, een taartje en muziek. 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

ZONDAG 27 mei 

 15:00  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  

    Ruud Binnendijk, entree 2 euro.  

 Gasten: Carolijn Visser, winnaar Libris Geschiedenis Prijs 2017 “Selma” en Yaël 

Vinckx over de kleurrijke poppromotor Willem Venema  
  

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’. Contact: Joop Honsbeek 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 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 
 

21 juni  19:30 Avondwandeling, verzamelen voor de speeltuin. 

6 juli 20:00 Zomerborrel en aanbieden Buurtvisie, Maredijkhuis. 
 

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 en Janneke Koers, koeers197@gmail.com 

SOCIAL SOFA, ontwerpen en mozaïeken, contact florencezaalberg@hotmail.com 

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 
 

Willem van Egmond Wijkagent Leiden Centrum Langegracht 11 2312 NV Leiden 0900-8844  
willem.van.egmond@politie.nl 06-50561410 

 

      
  

EINDELIJK… ZE ZIJN BEGONNEN!!! 

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). 

WORD LID 


