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MAREDAG BUURTFEEST 2019 

BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

De twee tekensessies voor de BuurtBank onder leiding van 

Toyoko waren een groot succes.  

Zo’n 31 kunstenaars uit de buurt hebben een bijdrage geleverd 

aan het ontwerp voor de BuurtBank. Toyoko gaat daar een ge-

heel van maken zodat ieders aandeel straks voor de eeuwigheid 

op de bank wordt vastgelegd.  
 

We hebben aan de Schipholweg 101 een mooie ruimte gevon-

den om aan het werk te gaan. Naar verwachting wordt de bank 

in april geleverd. Dan kunnen we aan de slag! Tegen die tijd 

worden de buurtbewoners geïnformeerd hoe en wanneer ze 

kunnen mozaïeken aan de Schipholweg. Er zal een workshop 

komen waar we kunnen leren hoe de bank te mozaïeken. Geef 

je bij Florence op, dan hoor je direct wanneer de workshop 

wordt gegeven.  
 

Intussen zijn we in gesprek met de gemeente over de inrichting 

van het pleintje voor de ingang van de speeltuin waar de bank 

komt te staan. Over een maand komt de gemeente met een 

voorstel waar de buurt vervolgens met de gemeente verder 

over kan praten. Info en opgeven voor workshop: florencezaal-

berg@hotmail.com 06 414 21 118 

De datum is bekend! Op zaterdag 7 september vindt het 
jaarlijkse buurtfeest plaats.  

Net als de afgelopen twee jaar weer met heel veel leuke  
activiteiten. Eerst in de speeltuin ‘Rondom de Maredijk’ en 
daarna op de Maredijk tussen de speeltuin en de Aloëlaan.  

We sluiten af met de buurtmaaltijd op straat.  
Het is een feest voor jong en oud!  

Het organisatieteam is bezig met het opstellen van een  
leuk programma met theater, een open podium en diverse  
activiteiten.  

Wil je ook meehelpen met een activiteit? Neem dan contact  
op door te mailen naar buurtfeestmaredijk@gmail.com of  
loop langs bij Jarik Toet (Maredijk 78).  
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(interview door Agneta Fischer) 
 

Op een druilerige dinsdagavond bel ik aan bij Vendelstraat 14. 

De hal toont direct sporen van het oorspronkelijke huis: de gra-

nito vloer die onder de bruine plavuizen vandaan kwam. Binnen 

brandt het houtkacheltje als een speer en kom ik een 

geheel gerenoveerde woonkamer binnen. Sjoerd 

en Saskia wonen hier sinds Kerstmis 2016 met 

hun twee kindertjes Guus (3) en Nina (6).  
 

Voor die tijd hebben ze 8 jaar op Poel-

geeststraat nr 1 gewoond, dus de ver-

huizing leek een kwestie van een paar 

keer heen en weer lopen met wat 

dozen. Maar als het zo makkelijk 

lijkt, dan verkijk je je er snel op en 

uiteindelijk was de verhuizing be-

hoorlijk rommelig. Het voordeel 

was wel dat ze op Kerstavond, 

toen ze voor het eerst in de Ven-

delstraat aan tafel konden zitten 

en er ook nog familie kwam eten, 

de peper en het zout gewoon aan 

de overkant konden halen.  

Ze wonen inmiddels 10 jaar in de 

wijk en het bevalt hen prima. 

Omdat met de komst van de kin-

deren hun woning in de Poelgeest-

straat wat klein werd en Nina in 2 

trappen met haar kleine fietsje het 

binnenplaatsje was overgestoken, 

gingen Sjoerd en Saskia op zoek naar 

een nieuw huis met tuin, het liefst in 

de Maredijkbuurt.  

Deels door toeval, maar ook door goede 

contacten in de buurt, hoorden ze dat de 

vorige eigenaar van het huis (Piet, de lijndan-

ser) vrij plotseling was overleden en werden ze in 

contact gebracht met de familie.  

Het huis werd gekocht en moest grondig worden aangepakt: 

schrootjes de deur uit, betonnen vloer eruit gedrild, centrale 

verwarming erin, keuken eruit, de zolder nieuw ingericht, enzo-

voorts. Vol trots duwt Sjoerd een fotoboekje in mijn handen 

waar foto’s van de verbouwing in staan. Dat heeft inderdaad 

wel stress opgeleverd naast kinderen en baan. Gelukkig kregen 

ze – ook vanuit de buurt – veel hulp bij de verbouwing. En het 

resultaat mag er zijn. Ook de keuken blijkt trouwens een grani-

to vloer te hebben, en Sjoerd vertrouwt mij toe dat hij daar 

een heel goed adresje voor heeft.  
 

Saskia en Sjoerd zijn een communicatiestel. 

Sjoerd kennen we omdat hij de website van de 

Maredijkbuurt verzorgt via zijn eigen bedrijf 

(Bureau071). Daarnaast werkt hij voor de 

Stichting Waterrecreatie Nederland die als 

doel heeft Nederland beter bevaarbaar 

te maken. Saskia is communicatieadvi-

seur voor Servicepunt71, de bedrijfs-

voeringsorganisatie van vier gemeen-

ten in de Leidse regio.  
 

Sjoerd is opgegroeid in Oegstgeest 

en Leiden, Saskia is Groningse. Ze 

hebben elkaar ontmoet in Gronin-

gen tijdens hun studie, en zijn – zij 

via Den Haag – uiteindelijk in Lei-

den uitgekomen.  

Ze houden van de Maredijkbuurt, 

volgens Saskia is dit is echt een 

buurtje. Lekker dicht bij de stad en 

het station, een speeltuin en veel 

kinderen, waardoor ze ook weer mak-

kelijk allerlei mensen kennen en oppas 

kunnen organiseren.  

Ze vinden het allebei heel erg jammer 

dat het Maredijkje weg is (en daarmee 

ook een deel van de oppassen). Daar kon je 

de kinderen gewoon heen sturen met een 

muntje in de hand om een appel te kopen, en 

dat is nu voorgoed weg. Het is ook leuk dat er 

heel veel verschillende soorten mensen in deze buurt 

wonen en dat er best een grote saamhorigheid is. Die lijkt 

wat minder te worden, maar dat ligt waarschijnlijk aan henzelf, 

want In de Poelgeeststraat zaten ze voor hun gevoel meer cen-

traal in de wijk. Nu zitten ze vaak in hun eigen tuin, een beetje 

aan de achterkant van de buurt.  

HERINRICHTING SCHIPHOLWEG 
 

In de vorige buurtkrant stond een kritisch verhaal over de ontwikkelingen op de 
Schipholweg. Gemeente en ondernemers hebben het voornemen om de Schip-
holweg op te knappen. In december was er een informatieavond van de ge-
meente over deze plannen. Sindsdien hebben we niets meer van de gemeente 
gehoord. Het is goed om kritisch te zijn met name op de plannen voor hoog-
bouw en laten we dat vooral ook blijven, maar er is toch meer te zeggen over 
deze plannen. In de eerste plaats over de genoemde 70 meter de lucht in. Dat 
is inderdaad hoog, ongeveer zo hoog als het SVB gebouw naast het station. De 
gemeente heeft echter aangegeven dat dit het maximum is voor de Schiphol-
weg. Het wordt dus niet overal zo hoog. Als de gemeente het heeft over hoog-
bouw dan denken ze bijvoorbeeld aan de hoek Schipholweg – Schuttersveld en 
eerder aan de spoorzijde van de Schipholweg dan aan onze kant.  
Iedereen is het er over eens dat de Schipholweg op dit moment een troosteloze 
indruk maakt. Dat kan altijd beter door bijvoorbeeld wat minder blokkerig te 
bouwen, de tunnel te verlengen of flink te vergroenen. Je hebt ook niet heel 
veel fantasie nodig om te bedenken dat het gebied tussen de flats aan de Par-
mentierweg en de kantoren een stuk mooier, aangenamer en groener kan worden. Het parkeren kan verbeterd worden in de buurt door 
slimmer om te gaan met de beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners en bedrijven. En ook de eigenaren van de kantoren willen graag 
dat het personeel in een prettige omgeving kan werken!  Dik Toet  

In the spotlight:  

Sjoerd van der Helm en Saskia Winters 

“We wilden in een buurtje wonen” 
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AAN TAFEL BIJ RUUD 
Nu ook te volgen op You Tube.  
Op 27 januari schoven weer twee inte-
ressante sprekers aan bij Ruud aan 
tafel.  
Rolf Marselis vertelde over buurtbe-
middeling. Bij conflicten tussen buren 
wordt veel ellende voorkomen door op 
tijd de hulp van buurtbemiddeling in te 
schakelen. Geen gang naar de rechter, 
maar er samen uitkomen. Buurtbemid-
deling helpt bij het herstel van contact, 
opheldering van misverstanden, erken-
ning van de problemen en de zoek-
tocht naar een oplossing.  
Hierna was het woord aan Gerard 
Kerkhof, expert op het gebied van 
slaap en 24-uurs ritmiek, of anders: 
De Slaapprofessor. Hij liet het belang 
van de biologische klok en de voor-
waarden voor een gezonde slaap zien. 
Na deze middag in het Mardijkhuis 
hoeven we niet meer wakker te liggen 
van buurt- en slaapproblemen.  
Deze aflevering is te zien via: https://
www.youtube.com/watch?
v=JBPeRoYovWc 

 
 

15 APRIL: 
LEDENVERGADERING 
Op maandagavond 15 april om 20.00 
uur is de volgende ALV in het Mare-
dijkhuis. Zet deze datum alvast in uw 
agenda.  
 

We leggen verantwoording af over het 
afgelopen jaar en leggen de plannen 
voor het komende jaar aan u voor. 
Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe 
sterker we de buurt kunnen vertegen-
woordigen en hoe beter de plannen 
verankerd zijn in onze buurt.  
 

Wij nodigen u van harte uit. 
Leden van de buurtvereniging ontvan-
gen nog een uitnodiging per  
e-mail. 
 

GESPOT IN DE  
BOEKENKAST  
 

In onze boekenkast deze maand:  
‘De geniale vriendin’ (2011), de eerste 
van de 4 Napolitaanse romans van de 
Italiaanse schrijfster Elena Ferrante.  
 

Zij beschrijft op indringende 
wijze de levenslan- ge 
vriendschap tus-
sen Lila en Lenù, 
2 meisjes die 
opgroeien in een 
volksbuurt in 
Napels in de 
jaren 50 en 60. 
De VPRO zendt 
op vrijdag-
avond de 
verfilming 
van dit boek 
uit in een 8-
delige serie. 
Lezen en 
kijken in-
een! 

Dit jaar bestaat de Leidse Studenten Ver-

eniging Minerva 205 jaar. Van 28 juni tot 

en met 12 juli worden verschillende acti-

viteiten georganiseerd voor leden, oud-

leden, andere studentenverenigingen en 

de inwoners van Leiden. Om het lustrum 

groots te kunnen vieren, heeft Minerva 

een locatie gevonden die meer mensen 

kan ontvangen dan de eigen sociëteit  

aan de Breestraat. Die is gevon- 

den in en rondom het voormalig  

postkantoor gelegen aan de  

Schipholweg.  

 

Activiteiten en  

voorwaarden  

In dit gebouw en op het  

buitenterrein organiseren de  

studenten verschillende  

festiviteiten; van reünie tot  

culturele activiteit en van  

familiedag tot dansfeest.  

Christa de Boer, secretaris  

Vereniging Maredijkbuurt en  

Wim Scholten, voorzitter Wijkvereniging 

Houtkwartier, zijn reeds met de organisa-

tie van Minerva en de gemeente in ge-

sprek. Zo wordt er gesproken over geluid, 

het fietsparkeren, de bezoekersstromen 

en de veiligheidseisen die de gemeente 

stelt aan de benodigde vergunningen.  

 

               Informatie  

               In mei organiseert Minerva een                     

                bijeenkomst in het pand aan  

                de Schipholweg, waar naast  

                 een rondleiding ook informa- 

                         tie gegeven wordt over  

                        het  programma.  

                       

                   Mocht u voor die tijd vragen       

                 hebben, dan kunt u terecht bij  

                 Florentine Rosenberg van  

                 Minerva:  

                 extern@lustrumminerva.nl.  

ETEN OP DE MAREDIJK - 15 MAART 

SPEELTUIN OPEN OF DICHT? 

Op 15 maart kunt u samen met andere 

buurtbewoners weer mee-eten bij Etenop-

demaredijk. Deze keer gaan we Mexicaans 

koken. We zorgen voor verschillende ge-

rechten, vegetarisch en met vlees, pittig 

en met iets minder pit.  
 

Het menu staat nog niet 

helemaal vast, maar om 

een indruk te geven : 

maissoep, bonensoep, 

taco’s en wraps met ver-

schillende vulling, bonen-

salade, salsa en een heer-

lijk toetje.  
 

Wilt u mee-eten of mee 

helpen met koken? Graag 

opgeven bij etenopdema-

redijk@gmail.com. De 

kosten zijn voor volwasse-

nen 5 euro en voor kin-

deren 2,50 euro.  

Inloop vanaf half zes en we gaan tussen 

zes en half zeven aan tafel.  

 

De volgende data zijn: 12 april, 17 mei en 

14 juni.  

Wist u dat de speeltuin in het weekeinde heel vaak gewoon open is? Als op zaterdagoch-

tend de Speelotheek open is, dan is de speeltuin dat ook. Bovendien is het Maredijkhuis 

tot de zomer weer bijna elke zaterdag en zondag verhuurd voor een kinderfeestje. Tij-

dens zo'n feestje (meestal 's middags) is de speeltuin automatisch open voor leden! 

Op en rond feestdagen wordt het gebouw niet verhuurd en kan dus ook de speeltuin wat 

vaker dicht zijn. Wie wil dat de speeltuin vaker open is, kan zich melden om een keer 

als weekendportier te fungeren. Meld je aan via ledenmaredijk@gmail.com. Wist je 

trouwens dat je altijd kunt checken of het hek van de speeltuin open is: kijk maar eens 

op svmaredijk.nl/cam 

https://www.youtube.com/watch?v=JBPeRoYovWc
https://www.youtube.com/watch?v=JBPeRoYovWc
https://www.youtube.com/watch?v=JBPeRoYovWc
mailto:ledenmaredijk@gmail.com
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsvmaredijk.nl%2Fcam&data=02%7C01%7C%7C945795157ca342e0d85908d698ca7991%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864392721411430&sdata=yhY2%2BZIjheMFCDr35oM3Txs1MmGJd9%2BEgr%2Bb%2Bl4UjXk%3
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

ZONDAG 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni 

 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 15 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni 

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

   5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.  Contact: Willy Loomans –06 82 000 869 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
 

20 maart   Stemmen voor Provinciale Staten verkiezing in Maredijkhuis 

15 april  20:00 ALV 

20 april 10:00 Paaseieren zoeken (voor kinderen t/m 9 jaar) in de speeltuin 

 

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 

BUURTBANK, 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). 

WIST U DAT? 
• er onlangs overleg is geweest met de gemeente over de geluids-

schermen langs de Willem de Zwijgerlaan rond de brug over de 

Haarlemmertrekvaart? De gemeente is nu aan het tekenen. Binnen-

kort kunnen we over die plannen praten. Nog even en dan wordt het 

een stuk stiller aan de Maredijk, de Vaartkade en het School-

meesterpad! Info Dik Toet 06-23348489  

• we van de Herfstpremie van fonds 1818 veel hebben kunnen realise-

ren in onze wijk? De pot is nu op, maar we gaan gewoon door met 

alle activiteiten in de wijk. 

 

Meer weetjes in een volgende editie… 
En weer wordt het lente in de wijk. 
De bollen hollen uit de grond. 


