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ZWAAIEN NAAR MENNO  door Job de Kruiff 

A U G U S T U S  2 0 1 8  

Half juni kregen wij een uitnodiging.  

Menno gaat met pensioen, staat er, en hij viert dat in 

het Maredijkhuis. Nou houden wij wel van een feestje. 

Maar we kennen geen Menno.  
 

Toch blijkt van een vergissing geen sprake. Zijn colle-

ga’s vertellen dat Menno bij de GGD werkt als jeugd-

verpleegkundige en dol is op de Maredijkbuurt. Dage-

lijks loopt hij van en naar het station en daarbij is hij 

met sommige mensen zo vertrouwd geraakt dat hij ze 

graag bij zijn afscheid heeft.  
 

Het zal die met dat rugzakje wel zijn, zeggen Nienke en 

ik tegen elkaar. Er zijn hier in de Marislaan wel meer 

voorbijgangers die we inmiddels herkennen en groeten, 

maar dat is de kampioen.  
 

Op het feest blijkt Menno, nu zonder rugzakje, met nog 

meer straatgenoten een band te hebben. De oude me-

neer verderop zwaaide altijd zo trouw naar hem, vertelt hij, dat hij na diens verhuizing 

zelfs bij hem op bezoek is geweest in het zorgcentrum. Bij Jane op nummer 61 bestelde hij 

de laatste jaren steeds Kinderpostzegels. En op de poezen van nummer 33 is Menno zo dol, 

dat baasjes Trudi en Pieter ook een uitnodiging kregen.  

P / A  A L O Ë L A A N  4 1 A  
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BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

Tegenover zijn vrouw heeft Menno beloofd om nooit uit Den Haag te verhuizen, maar voor een huis in de Maredijkbuurt zou hij 

alles op het spel zetten, denkt ze. Al geniet hij inmiddels dus van zijn pensioen, met een huis in Frankrijk en goede herinneringen 

aan zijn werk en aan de buurt waar hij dagelijks doorheen liep. Of we hem hier ooit nog zien? Zeker, want hij blijft lid van de 

speeltuin. En wij blijven zwaaien naar voorbijgangers.  



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

(interview door Agneta Fischer) 

 

“We kunnen het interview bij jou thuis houden, dan kunnen 

we elkaar tenminste verstaan”. Matteo heeft het over hun 3 

kinderen, leeftijden 3, 7 en 9, die volgens zijn zeggen, 

vreemde mensen direct enthousiast bespringen en slechts 

met moeite tot bedaren te brengen zijn. Wanneer ik later 

met hen hun huis binnen ga voor de foto, blijkt het te klop-

pen, 3 schattige Italiaans-Nederlandse kindertjes die eerst 

nog heel even hun aandacht bij de tv houden, maar mij in-

derdaad al snel enthousiast bespringen. 

Matteo en Valentina komen uit Italië, en zijn in 2008 in Lei-

den komen wonen. Ze woonden in Florence, waarop ik uit-

riep ‘Geweldig, wat een prachtige stad, waarom ga je dan 

naar Leiden verhuizen?’ Het was zijn baan die hen over de 

streep trok. Hij kon een baan krijgen bij de European Space 

Agency (ESA) in Noordwijk, dat internationaal zeer bekend 

is. Dit was de baan van zijn leven en hij wilde hiervoor graag 

verhuizen uit Florence. Hij kreeg eerst een jaarcontract en 

wilde kijken of het beviel, dus Matteo ging eerst, en na een 

jaar volgde Valentina die in Florence in een apotheek werkte. 

Hun eerste huis was in het zuidelijk deel van Leiden. Toen ze 

besloten zich voor langere tijd in Nederland te vestigen, zijn 

ze om zich heen gaan kijken naar een permanente woning 

en kwamen ze via via bij de Maredijkbuurt uit. Volgens hen 

beiden is het hier veel leuker wonen dan in Florence. Dat is 

natuurlijk een prachtige stad met alle musea en kunstschat-

ten, maar dat is vooral leuk voor de toeristen. Als bewoner is 

het er druk, en duur, en je moet alles met de auto 

doen. Hier kan je op de fiets of met de trein overal 

naar toe, zo makkelijk! Matteo gaat op de fiets 

naar zijn werk en Valentina kan de kinderen mak-

kelijk overal mee naar toenemen, omdat er heel 

veel speelruimte in de buurt is.  

De kinderen gaan naar de 1e Leidse school en wor-

den dus 2-talig opgevoed: thuis Italiaans en op 

school Nederlands. Het Nederlands van Valentina 

wordt steeds beter door haar omgang met andere 

ouders, Matteo kan het wel lezen en schrijven 

maar vindt spreken nog lastig. Hij is net begonnen 

met een straatbewoner: Italiaanse les in ruil voor 

Nederlandse les aan Matteo. 

Natuurlijk missen ze Italië, vooral hun familie, 

maar ook het eten. Maar deze buurt maakt veel 

goed en vooral al die activiteiten die worden geor-

ganiseerd zijn leuk omdat ze dan ook anderen 

makkelijker leren kennen. Ze hebben meegedaan 

aan de actie Steenbreek in de Aloëlaan; gaan ieder 

jaar naar de straatmaaltijd en hebben ook al een 

keer pannenkoeken gegeten bij Eten op de Mare-

dijk. Suggestie van de interviewer voor de Eten op de Mare-

dijk Organisatie: Een keer een Italiaanse avond misschien? 

De Maredijkbuurt neemt het op tegen Florence 

Einde van de Maredijk 
met het huis van de 
familie Alting 

GESPOT IN DE BOEKENKAST  
Ben je ook op 27 mei jl. geïnspireerd geraakt door de verhalen van Carolijn  
Visser tijdens de talkshow “Aan tafel bij Ruud”?    
Ga dan nu op reis -van Tibet tot Midden-Amerika- met een van deze titels uit  
onze boekenkast. 

 

EEN SOCIAL SOFA VOOR DE BUURT  
 

Een aantal buurtbewoners is een plan aan het uitwerken om een zogenaamde social sofa voor de buurt te maken. Een social 
sofa is een kleurige gemozaïekte buurtbank, die door de buurtbewoners zelf ontworpen en gemaakt wordt. Na een oproep in 
de vorige buurtkrant zijn er 7 buurtbewoners met dit spannende plan aan de slag gegaan. Er is een aantal mogelijke plekken 
geselecteerd; er is een bezoek gebracht aan de social sofa in de Professorenwijk; informatie is ingewonnen over kosten, subsi-
diemogelijkheden en mogelijke bedrijven die het project kunnen ondersteunen en er is een gesprek met de gemeente ge-
voerd.  
Binnenkort hoopt de werkgroep een concreet plan gereed te hebben. Dit plan zal eerst met de direct betrokkenen, met name 
met de omwonenden, worden besproken. Belangrijk is ook het vinden van een afsluitbare en droge ruimte waar de bank ge-
maakt kan worden. De ervaring leert dat het mozaïeken maanden kan duren. Suggesties voor een dergelijke ruimte in de 
buurt horen we graag!  
Informatie: Florence Zaalberg florencezaalberg@hotmail.com  

In the spotlight:  

Matteo Taccola en Valentina Jenna (Aloëlaan 18) 



BIJENHOTELS MAKEN KAN IEDEREEN 

B U U R T K R A N T  ’ K I J K  O P  D E  W I J K ’   A U G U S T U S  2 0 1 8  

Doe mee, help mee, zaterdag  

1 september vanaf 15.00 uur 
Wie denkt dat alle bijen in een bijenkorf 

leven, heeft het mis. Alleen de honingbij 

leeft in een bijenkorf. De meeste andere 

bijen maken hun nesten in smalle gange-

tjes, zoals gaatjes in bomen of in de grond. 

Maar b.v ook bamboe is heel geschikt als 

hotel voor de bijen. Op de Maredag gaan 

wij bijenhotels maken. Hiervoor hebben we 

nog materiaal nodig. Zoals: houten kistjes, 

lege blikken, bamboe, bramenstengels, 

petflessen, boomstronken en wijnkistjes.  
  

FOTO’S VAN PLANTDAG MAREDIJK 2 JUNI 

TEGELS ERUIT – 

PLANTEN ERIN        
door Peter van Veen (Aloëlaan) 
 

We gaan onze straat vergroenen 

We gaan samen aan de slag 

De gemeente licht de tegels 

De gaten worden gevuld 

Met planten en geurende bloemen 

Campanula, kruipend zenegroen 

Maagdenpalm, ossentong, eikvaren, 

Geranium nodosum, klimhortensia, 

helleborus 

Gebroken hartjes, struik-

kamperfoelie en armeluisorchidee 
 

We gaan onze straat vergroenen 

Boomspiegels, geveltuinen  

We kiezen planten en geurende 

bloemen 

Campanula, kruipend zenegroen 

Maagdenpalm, ossentong, eikvaren, 

Geranium nodosum, klimhortensia, 

helleborus 

Gebroken hartjes, struik-

kamperfoelie en armeluisorchidee 
 

We gaan onze straat vergroenen 

Op deze bijzondere dag 

De tegels zijn gelicht 

Samen geven we onze straat 

Een nieuw, fris aangezicht. 

Campanula, kruipend zenegroen 

Maagdenpalm, ossentong, eikvaren, 

Geranium nodosum, klimhortensia, 

helleborus 

Gebroken hartjes, struik-

kamperfoelie en armeluisorchidee 

 

ETEN OP DE MAREDIJK 
Ook gaan we dit jaar weer etenop-

demaredijk. Omdat u op 1 septem-

ber al buiten bij de buurtmaaltijd 

aan kunt schuiven, beginnen we in 

oktober aan de maaltijden binnen in 

het Maredijkhuis. Op 12 oktober 

bent u van harte welkom. Wie wil 

helpen koken, of wie mee wil eten: 

Meldt u aan bij etenopdemare-

dijk@gmail.com. Volwassenen beta-

len 5 euro, kinderen half geld. 

 

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft inmiddels 

200 leden, mensen die zich betrok-

ken voelen bij elkaar en de buurt.  
 

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 5 euro per jaar.  

Wilt u het formulier in uw brieven-

bus ontvangen? Belt u dan 071-

5139225 of loop langs bij Aloëlaan 

41a (secretaris Christa de Boer). 

 
 

WIST U DAT? 

De Vereniging Maredijk ‘AVG’ proof is? Dat houdt onder meer in dat: 

• onze Privacy Verklaring op de website staat  
(maredijkbuurt.nl/overdevereniging/), 

• het aanmeldformulier om lid te worden van de vereniging is aangepast,  

• voortaan onderaan iedere mailing van ons een ‘afmeld’ optie staat. 
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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  

ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

ZONDAG 30 september 

 15:30  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door Ruud Binnendijk, entree 2 euro.  

Gasten: Hella Rottenberg, journaliste en schrijver en Sandra Rottenberg, zelfstan-

dig programmamaker voor diverse organisaties en radio&tv. Nazit vanaf 17.30. 
  

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 oktober 

 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 
 

1 september  Maredag-Straatmaaltijd 
 

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 

BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 

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

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 wil-
lem.van.egmond@politie.nl 06-50561410 

 

        ZOMERBORREL 6 JULI                                POELGEESTSTRAAT NU OOK KLAAR 

Buurtvisie werd overhandigd 
Start  
gemaakt met vergroening 


