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        GROTE BUURTSCHOONMAAK 

BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

 

Mooi, dat eindelijk de Poelgeest- en de Schutterstraat verder kunnen vergroenen: de bomen zijn terug!! “Hè hè, weer wat groen 

in de straat” zeggen de meeste bewoners, “o jee, weer blaadjes in de herfst” zeggen anderen.  
 

In het voorjaar zijn de straten opnieuw ingericht. Kostte veel tijd, moeite, inspraakavonden, nieuwe tekeningen, onduidelijkheid 

en frustratie bij bewoners. Maar … de stoepen zijn weer strak betegeld, de parkeerplaatsen herverdeeld over de twee straten en 

er is ruimte gemaakt voor groen. Deze zomer was het er een woestijn. Veel zand en lastig te bereiken huizen in een periode die 

veel langer duurde dan de oorspronkelijke planning. Gelukkig kon nog net voor de bouwvak de straat weer open. Doordat de 

werkzaamheden tegenvielen, was het te laat om nog bomen te planten. Gelukkig maar, omdat het de vraag is of ze de hete zo-

mer overleefd hadden. 
 

En nu staan er nieuwe jonge bomen. Ook het beplanten van de plantvakken moest wachten op de bomen. Toch waren er bewo-

ners die zich er niets van aantrokken en gewoon hun tuintje voor de deur alvast gingen inrichten. Altijd goed, een beetje eigen 

initiatief. Nu de rest nog. In het voorjaar gaan de bewoners aan de slag om van de Poelgeest- en de Schutterstraat ook straten 

met gevulde plantvakken en geveltuintjes te maken. 
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DE BOMEN ZIJN ER! 

Het was koud  en verschillende mensen 
liepen te hoesten en te snotteren, maar op 
zaterdag 24 november trokken er toch zo’n 
12 buurtbewoners onze buurt in om met 
vuilniszak en prikstok aan de slag te gaan. 
  

Door de grote opkomst was de klus snel 
geklaard, resultaat: 7 vuilniszakken vol: 
papiertjes, plastic zakken, sigarettenfilters, 
lachgascapsules, blikjes, flesjes, bananen-
schillen, chipszakjes, wietzakjes, zilverpa-
pier, snoeppapiertjes, koekpakken, openge-
broken fietssloten, kartonnen dozen etc. 
etc.  
Een slaapzak naast de Rabobank en het 
opgaande fietspad naar de Willem de Zwij-

gerlaan hebben we uit barmhartigheid 
maar laten liggen. Vooral in de struiken en 
langs de walkanten van het avonturenei-
land en de speeltuin werd veel afval opge-
raapt.  
De afspraak is dit vaker te gaan doen.  
 

Er is een extra schoonmaakrondje gepland 
op Nieuwjaarsdag: om 11 uur verza-
melen in het Maredijkhuis. Daarna zijn 
er weer ‘gewone’ opruimacties op zaterdag 
9 februari en 18 mei. Start dan weer om 
10 uur in het Maredijkhuis. 
 
Hartelijk dank aan alle schoonmakers en 
tot de volgende keer. 



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 een paar jaar geleden dat Irene het project ’buurttuin’ 

op zich nam. Eerdere pogingen om van het terrein bij het 

transformatorhuisje iets mooiers te maken waren gestrand. 

Irene ging echter vrolijk aan de slag en zou Liander wel even 

bellen. Met dezelfde charme en vasthoudendheid die haar als 

journalist van pas kwamen, heeft ze het gedaan gekregen. De 

buurttuin is gerealiseerd, bij elke plant staat op een kaartje 

gemaakt door Irene een omschrijving. 

Ze was dol op de buurt en op dat soort projecten. Toen het 

speeltuingebouw tegenover haar huis van de gemeente mocht 

worden opgeknapt, op voorwaarde dat het ook een buurtfunc-

tie zou krijgen, kwam de hele buurt met ideeën. Het plan van 

Irene heette ‘Lief voor je buren’. Ze stelde voor dat we als 

buurtgenoten dingen voor elkaar gingen doen. Het idee was 

dat je met zo’n dienst punten verdiende, daarmee kon je een 

andere dienst afnemen, en Irene zou als coördinator optreden. 

Haar voorstel won de tweede prijs. Uiteindelijk zijn bijna alle 

ideeën gebundeld, er kwam subsidie en de verbouwing van het 

speeltuingebouw (nu Maredijkhuis) ging door. Dus liep Irene 

algauw mee met de wandelclub, schoof aan bij de kookclub, 

deed de PR van het feest toen de wijk 400 jaar werd, schreef 

voor deze wijkkrant, kortom: ze had er een boel bezigheden en 

vrienden bij, allemaal dicht bij huis. 

Door haar ziekte werden sinds 2016 haar activiteiten minder. 

De wandelclub moest ze 

tot haar spijt vaarwel zeg-

gen. Maar de vriendschap-

pen en de burenhulp – 

zonder puntensysteem – 

bereikten grote hoogten. 

Het laatste jaar ging ze in 

de buurt van eetafspraak 

naar eetafspraak.   

Dat de hele wijk maar lang 

lief voor elkaar mag blij-

ven. En ik hoop dat er dit 

voorjaar in de buurttuin 

een boompje voor Irene 

wordt geplant. 

Dit is een deel van de tekst die Job de Kruiff (namens de 

buurt) uitsprak bij de uitvaart van Irene. 

I  N    M E M O R I  A M  

Op 24 november is Jos Tebarts uit onze wijk overleden na 

een acute ziekenhuisopname. Hij werd 58 jaar. Velen kennen 

Jos als de gezellige buurtgenoot die wandelend door de wijk 

altijd wel in was voor een praatje. Hij droeg op allerlei manie-

ren bij aan het buurtwerk. Hij deed vele klussen voor het 

feest ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de wijk. 

Toen de nood aan de man was omdat we voor de vergunning 

van Saspop de juiste horecapapieren misten, legde Jos zijn 

diploma’s op tafel en kon de vergunning verleend worden. Bij 

de jaarlijkse straatmaaltijd verleende hij verschillende hand 

en span dien-

sten, altijd 

met een grap 

en een grol.  

 

Een paar we-

ken geleden 

zaten we met 

een groepje 

bij elkaar in 

Het Maredijk-

huis om de 

Buurtvisie uit 

te voeren. Jos 

liet zich van 

zijn grappig-

ste kant zien, 

en pakte on-

dertussen een 

paar taken 

aan die al 

lang op uit-

voering lagen 

te wachten. 

We zullen Jos 

heel erg mis-

sen.  

 

We wensen Miranda en Tijn, zijn familie, vrienden en buren 

sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies. 

Jeroen Jansz 

IRENE NIEUWENHUIJSE 

(1945-2018) 

JOS TEBARTS 

(1960-2018) 

BUURTBANK - ONTWERPEN EN MAKEN 
 

Hoera, de subsidie voor de BuurtBank is binnen! Kom helpen met het ontwerp. De gemeente heeft onze aanvraag voor het 
maken van een BuurtBank (vinden we mooier dan Social Sofa) goedgekeurd. We hebben nu geld om de bank en de tegels 
te bestellen en kunnen aan de slag met het ontwerp.  
 

De BuurtBank is een betonnen bank betegeld met mozaïek steentjes. Samen gaan we het ontwerp maken. Kunstenares en buurtbewoon-
ster Toyoko Shimada gaat ons daarbij helpen door 2 workshops in het Maredijkhuis te geven op: 
Dinsdagavond 15 januari 19.30-21.00 uur en Woensdagmiddag 16 januari 15.00-16.30 uur 
 

Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom aan het ontwerp mee te werken. Je hoeft maar bij één work-
shop aanwezig te zijn en meedoen is gratis. Toyoko gaat van de ingeleverde ideeën een definitief ontwerp 
maken. Dus, grijp die kans, want dit wordt dé gelegenheid om jouw creatie voor de eeuwigheid na te 
laten, de bank is namelijk onverwoestbaar.  
 

Als het definitieve ontwerp klaar is, wordt dit op de, dan nog kale, bank getekend. Vervolgens wordt de 
sofa met steentjes en lijm afgeleverd in een kantoorruimte op Schipholweg 101, dat tijdelijk leeg staat. 
Met dank aan de eigenaren kunnen we van dit gebouw gebruik maken. Hier gaan we de bank betegelen 
met hulp van iedereen die mee wil werken.  
 

Uiteindelijk, als alles klaar is, zal de bank een definitieve plaats krijgen op het pleintje voor de speeltuin aan de Maredijk. 
We willen er een mooie buurtactiviteit van maken. Iedereen mag straks meewerken aan de bank.  
Voor info en aanmelding: florencezaalberg@hotmail.com 06-41421118 



WORDT ONZE WIJK INGEBOUWD? 
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AAN TAFEL BIJ RUUD 
Zondag 27 januari ontvangt Ruud 
Binnendijk de volgende gasten: 
 
Rolf Marselis, mediator en buurtbe-
middelaar. 
Problemen met buren. Is er sprake van 
overlast of irritatie die geleid heeft tot 
een conflict? In veel gevallen maken 
opgelopen emoties het moeilijk om het 
gesprek aan te gaan met de buren. 
Buurtbemiddeling brengt buurtgenoten 
weer met elkaar in gesprek. Voorbeel-
den van klachten: Geluidsoverlast, 
rommel in de straat, overlast van huis-
dieren, onenigheid over een schutting, 
pesterijen, vernieling en parkeerpro-
blematiek.  
 
Gerard Kerkhof is emeritus hoogle-
raar psychofysiologie van de 24-uurs 
ritmiek en slaap aan de Universiteit 
van Amsterdam en was tevens verbon-
den aan het Centrum voor Slaapstoor-
nissen van het Medisch Centrum Haag-
landen te Den Haag. 
Goed en regelmatig slapen levert ons 
veel op: energie, goed humeur en 
maximaal presteren. In samenhang 
met goede voeding en regelmatig be-
wegen, zijn dit de drie pijlers voor een 
optimale gezondheid. 
 
15.00 uur inloop 15.30 uur talkshow, 
17.00 uur nazit. Maredijkhuis.  
Toegang 2 euro. 
 

 

ETEN OP DE MAREDIJK  
 

Op 11 januari kunt u weer aanschui-
ven bij Etenopdemaredijk. Dit keer is 
het thema India. 
Uit India komen de heerlijkste gerech-
ten. De koks gaan weer hun best doen 
om er een fantastische maaltijd van de 
maken. De meeste gerechten zijn ve-
getarisch, maar ook voor de niet vege-
tariërs is er een gerecht. Denk bijvoor-
beeld aan linzensoep, pompoensoep, 
pilav, curry’s, een Indiaas toetje.  
 
Wilt u mee-eten, of wilt u ook een 
gerecht maken, dat kan. Opgeven t/m 
donderdag 10 januari.  
 
Inloop vanaf half zes. We gaan vanaf 
zes uur aan tafel. De volgende data 
zijn: 8 febr, 15 mrt, 12 april, 17 mei, 
en 14 juni. Opgeven bij etenopdema-
redijk@gmail.com. 
 

 

NIEUWJAARSBORREL  
 

Wij nodigen u uit voor de nieuwjaars-
borrel van onze buurtvereniging in het 
Maredijkhuis. Deze uitnodiging is niet 
alleen voor de leden van de buurtvere-
niging, maar voor alle buurtbewo-
ners. 
 

Onder het genot van een drankje kunt 
u kennis maken of bijpraten met 
buurtgenoten of zien wat de activitei-
ten van onze buurtvereniging zijn.  
 

U bent van harte welkom op vrijdag 
18 januari vanaf 20:00 uur in het 
Maredijkhuis. 

Toen we in april in Het Mare-

dijkhuis over de Buurtvisie 

spraken, schetste een wijkbe-

woner een somber beeld van 

ons wijkje als een Zwitsers 

bergdorpje dat omsloten wordt 

door de betonnen bergen van 

De Lorentz op het Stations-

plein, de Achmea kolos en de 

aanstaande nieuwbouw aan de 

Schipholweg.  

Op 10 december ging het op-

nieuw over de Schipholweg 

toen de gemeente ons inlichtte over de plannen. De bouw van een brandweerkazerne 

met 130 woningen op de plaats van het postkantoor is inmiddels goedgekeurd. Maar er 

ligt meer in het verschiet. ‘Verdichting’ is het sleutelwoord: er komen veel woningen en 

daarom moeten de gebouwen zo’n 70 meter de hoogte in. Dit heeft gevolgen voor de 

‘plint’, dat wil zeggen de begane grond van de gebouwen en de ruimte er omheen. Die 

ruimte raakt aan de achterkant van de Schipholweg onze wijk, in het bijzonder de Maris-

laan en de Parmentierweg (zie de rode lijn in de plattegrond). De zogenaamde Big Boss 

locatie in de Ypenburgbocht behoort ook tot het plangebied (rechts in de plattegrond). 

Daar wordt een woontoren gebouwd.  
 

Het was goed dat er zoveel Maredijkers kritische vragen stelden. Over de duurzaamheid 

van dit soort verstedelijking, over de leefbaarheid voor de buren van de hoogbouw, over 

waar de auto’s worden geparkeerd en over het wegenplan tussen de Schipholweg, Par-

mentierweg, Fokkerweg en Schuttersveld. We hadden in de Buurtvisie al bepaald dat we 

deze ontwikkeling kritisch zullen volgen, maar na deze informatieavond blijkt dat het 

goed is dat we in april al de metafoor van het bergdorpje inwisselden voor het strijdbare 

Gallische dorpje van Asterix en Obelix. 

RECYCLE SINT GROOT SUCCES 

AVONTURENEILAND  
OPGERUIMD 

Een groot succes: De Recycle Sint in 

het Maredijkhuis.  
 

Er moet weer een 

heleboel ruimte op 

zolders en in kas-

ten ontstaan zijn. 

Tassen vol speel-

goed werden aan-

gevoerd en inge-

wisseld voor  

waardebonnen. 

Hiermee kon ver-

volgens weer 

speelgoed inge-

kocht worden.  
 

Enthousiaste ouders die zeer tevreden 

waren over de kwaliteit van het speel-

goed. Voor alle leeftijden  

zat er wel wat bij.  
 

Dat scheelt de 

Sint ook weer 

een hoop werk.  
 

Na afloop waren 

er nog 10 vuil-

niszakken speel-

goed over. Lei-

den Helpt kon 

die goed gebrui-

ken en heeft ze 

de volgende 

ochtend opge-

haald.  

De Recycle Sint  is zeker voor herhaling 

vatbaar. 

En dat werd tijd. Ooit was het er zo leuk 

spelen met de vlotjes, een wiebelbrug, 

een vlonderpad, een glijbaan en een 

kreek met stappalen. Maar dat is verle-

den tijd. Alle houten palen en planken 

waren inmiddels verrot.  

Nadat de gemeente alle troep wegge-

haald heeft, is er een wat kaal eilandje 

over.  

Afwachten maar wat ervoor terugkomt.  

 



B U U R T K R A N T  ‘ K I J K  O P  D E  W I J K ’  J A N U A R I  2 0 1 9  
 

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 27 januari, 24 februari en 31 maart 

 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 Fit met Kit, lekker bewegen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 

  19:00 Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’. Contact: Joop Honsbeek 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 11 januari, 8 februari en 15 maart 

 17:30  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  

   5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.  Contact: willyloomans@ziggo.nl. 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
 

15 januari  19:30 Workshop social sofa ) contact: florencezaalberg@hotmail.com 

16 januari 15:00 Workshop social sofa ) 
 

18 januari 20:00 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 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 

 

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 buurtver-

eniging? Vul dan het aanmeldformu-

lier 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). 

Maredijk gaat door met vergroenen 

WIST U DAT? 
 

 

• er eindelijk een begin wordt gemaakt met de plannen voor geluids-

schermen langs de Willem de Zwijgerlaan rond de brug over de Haar-

lemmertrekvaart? Begin januari is hier overleg over met de gemeente. 

Info: Dik Toet 06 23 34 84 89.  
 

• als een container vol is, de container binnen 1 werkdag geleegd wordt 

als u dat meldt via tel. 14 071 of twitter  @gemeenteleiden? 

 
 

Meer weetjes in een volgende editie… 


