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        ZOMERBORREL MET PUBQUIZ 

BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

Het werd nog even spannend tijdens de Zomerborrel op vrijdag 12 juli. Buurtbewoner Florence was het niet eens 
met hoe de PubQuizmaster John van der Steen de vraag over de eerste buurtvereniging presenteerde. We hadden 
de keuze uit de antwoorden a. Maredijk, klein maar fijn; b. Maredijk? Iedereen Rijk!; c. Maredijk, Groen en Veilig. 
De quizmaster las echter bij c. “Groot en Veilig” op, waardoor dat alternatief niet werd gekozen. Florence maakte 
bezwaar en kreeg gelijk: de jury schrapte de vraag. Het was een mooi moment tijdens de pubquiz.  

De vragen over de buurt waren al in april tijdens de ledenvergadering door buurtbewoners gemaakt. Sommige 
deelnemers leken daardoor een voordeel te hebben, maar in de praktijk viel dat 
mee, omdat de vragen over de geschiedenis van de Maredijkbuurt veel moeilij-
ker bleken te zijn dan gedacht. Bovendien leidden die vragen van tijd tot tijd tot 
een leerzame discussie tussen de quizmaster en buurthistoricus Jan Hengst-
mengel, bijvoorbeeld over welk deel van de wijk in de jaren zestig of zeventig 
of tachtig gesloopt zou worden. Onze buurt kwam ook naar voren in de vragen 
over Leiden, bijvoorbeeld toen werd gevraagd wie jarenlang de voorzitter van 
het LVC was. Tot verbazing van quizmaster John hadden vier van de vijf teams 
deze vraag goed: Fons Delemarre uit de Oranjerie, natuurlijk.  

De muziekvragen bleken uiteindelijk de scherprechter te zijn: Gert had geen 
enkele moeite met de fragmenten, of ze nou van (de jonge) André Hazes wa-
ren, van Avicii, Dua Lipa of van The Rubettes. Het bracht zijn team VAP 
(Vendel+Aloë+PietHein) tot de overwinning. Zij het nipt, want Team Titianen 
kwam erg dichtbij. Het napraten over de vragen was bijna net zo leuk als de 
quiz zelf waardoor de deelnemers nu al zin hebben in de volgende keer. 
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VORDERINGEN BUURTBANK 

Er wordt de hele zomer hard gewerkt aan de BuurtBank. Iedereen die 

zin heeft, kan mee komen helpen of even langs komen om te kijken. 

We zijn er altijd op: 

Maandagavond  tussen 19.30-21.30 uur 

Woensdagmiddag tussen 15.00-17.00 uur 

Foto van Jon Tyson 
(Unsplash) 

Adres: Schipholweg 101 (ingang op de Parmentierweg, 

er hangt een poster op het raam) 

 

Info: Florence Zaalberg: florencezaalberg@hotmail.com 

of 06 41421118 (WhatsApp) 

mailto:florencezaalberg@hotmail.com
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(interview door Agneta Fischer) 
 

Daan Bekooy is een van de bekendste gezichten van de Mare-

dijkbuurt. Niet alleen omdat hij er al zolang woont 

(60 jaar!), maar ook omdat hij heel lang 

werk voor de speeltuin heeft verricht. 

Bovendien geeft Daan tijdens verga-

deringen in Het Maredijkhuis re-

gelmatig en duidelijk zijn visie 

op de buurt. Een man met 

hart voor de buurt die zijn 

mening niet onder stoelen 

of banken steekt. 
 

Daan is 62 jaar en woont 

al 60 jaar in de Poelgeest-

straat. Geboren in de Han-

sestraat en verhuisd toen 

hij 2 was. Zijn opa en oma 

woonden al op nummer 5, en 

zijn ouders betrokken nummer 

4. Toen zijn zus werd geboren, 

ruilden zijn ouders met het huis 

van opa en oma omdat dat groter 

was. Op zijn 18e is hij getrouwd en heeft 

hij nog 2 jaar bij zijn ouders gewoond, heeft 

nog een paar jaar elders gewoond en heeft hij op zijn 

23e Poelgeeststraat 3 gekocht. Twintig jaar geleden is zijn hui-

dige vrouw Coby ook hier ingetrokken.  
 

Daan is verantwoordelijk voor het speeltuinonderhoud in heel 

Leiden, wat hij uitvoert met mensen van de DZB (De Zijl Bedrij-

ven). Daan komt uit een speeltuinfamilie. Zijn ome Cor was 

voorzitter van de speeltuin en tante Jo was ook lid van het 

speeltuinbestuur. Daan heeft het eerste clubhuis mee helpen 

bouwen. Toen dat werd vervangen door het buurthuis dat er nu 

staat, is later besloten om op die plek een zwembad te maken. 

Het is vernoemd naar Daan, als initiatiefnemer en bouwer. 

Vroeger deed hij veel in de speeltuin, hij genoot van de feesten 

en nam zomers de kinderen uit de buurt mee naar een Jeugd-

kamp, “wat een lol hebben we daar gehad”. 
 

Maar niet alles is koek en ei in de buurt vindt hij. Volgens Daan 

is de buurt achteruit gegaan en hij ergert zich wild aan het aso-

ciale en hypocriete gedrag van veel mensen. Ook het gebrek 

aan parkeerplaatsen is hem een doorn in het oog. “Dat hebben 

ze geregeld op een vergadering toen ik er niet was en al die 

mensen die groen wilden, waren er wel. Ik denk dat dat niet 

toevallig was.” De gevolgen vindt hij vervelend, zeker “als je 

dan ’s avonds thuiskomt, moet je soms 6 rondjes rijden voordat 

je eens een plekje hebt. En zeker als je wat ouder wordt, en je 

hebt het aan je hart, dan is het niet zo fijn om helemaal van de 

Parmentierweg hierheen te moeten lopen”. Hij 

is best bereid meer te betalen, als hij dan 

maar verzekerd is van een plekkie, 

maar dat schijnt niet te kunnen. 

“Er zijn zoveel bedrijven hier, 

en allemaal parkeergarages, 

daar zou je toch wel een 

plaatsje moeten kunnen 

huren? Maar ze zeggen 

dat dat heel duur is.” 

Daan staat ook bekend 

om zijn ergernis over de 

fietsenkrotten in de straat 

(veel van de huizen in de 

Poelgeeststraat zijn ver-

huurd). Er staan hier ook 

fietsen van mensen die hier 

allang niet meer wonen, dat is 

toch asociaal, die laten ze ge-

woon staan! En ze kwakken hun 

fietsen overal neer, ook tegen andere 

huizen, of gewoon in mijn tuintje (zie de 

foto).  
 

Daans frustratie komt voort uit zijn liefde voor de buurt. Toch 

speelt hij met de gedachte om te gaan verhuizen naar een 

buurt waar meer ruimte is en waar hij gewoon zijn auto voor de 

deur kan zetten. Of gewoon naar Aruba, helemaal veel ruimte. 

Maar dat ziet Coby niet zitten: te ver weg van de familie. Maar 

eigenlijk wil hij ook niet weg: hij woont nu lekker dichtbij de 

stad en bij de ziekenhuizen. Ook handig, voor later. Maar hij wil 

zich niet meer de hele dag ergeren aan fietsenwrakken of het 

gebrek aan parkeerplaatsen. Maar af en toe moet hij “het ge-

woon even luchten” en Daan zou Daan niet zijn als hij niet met-

een met een oplossing kwam: “Kan er dan niet ergens een 

aparte parkeerplek voor fietsen komen, zoals ook in Nieuw Ley-

den? Of kan de buurtvereniging niet een strooifolder in de brie-

venbus gooien met het verzoek een beetje respect te tonen 

voor de straat en voor anderen?”  

GEBIEDSVISIE SCHIPHOLWEG 
 

In de afgelopen periode is de gemeente met alle betrokken partijen, 
waaronder ook onze buurt, in gesprek geweest over een gebiedsvisie 
voor de Schipholweg. Het wachten is nu op de volgende versie van de 
gebiedsvisie. Dat wordt de versie voor de formele inspraakronde van 
6 weken. Daarna wordt de visie door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het is de bedoeling om in de inspraakperiode een avond te beleggen 
voor de buurt om een reactie op de visie voor te bereiden. 

Inmiddels blijkt er behoefte te zijn bij een aantal buurtbewoners met 
name de direct betrokkenen van de Marislaan en de Parmentierweg 
om bij te praten. Hiervoor wordt binnenkort een bijeenkomst georga-
niseerd in het Maredijkhuis. Daar zal iemand van de gemeente bij 
aanwezig zijn. Dat wordt waarschijnlijk 24 augustus. Voor de defini-
tieve datum zie de website van de buurtvereniging. 

Informatie bij de gemeente is te vinden door te googlen op 
“gebiedsvisie schipholweg”   

Er is een email groep van buurtbewoners.  
Aanmelden bij diktoet1@gmail.com. Info bij: Dik Toet 06-23348489 
of René Schollaart 06-80056865, reneschollaart@outlook.com  

In the spotlight:  

Daan Bekoooy 

“Hart voor de buurt” 

mailto:diktoet1@gmail.com


DE DUURZAAMSTE KILOMETER VAN NL 

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 9  

VRIJWILLIGERSAVOND 
12 OKTOBER 
De Maredijkbuurt is een gezellige buurt 
waar veel activiteiten plaatsvinden. 
Dat kan alleen dankzij het feit dat er 
zoveel bewoners meedoen. De activi-
teiten lopen uiteen van rotzooi prikken, 
koken, onkruid wieden, kranten rond-
brengen, werken aan de buurtbank, ga 
zo maar door. Het zijn wel zo’n 80 
actieve mensen die op de een of ande-
re manier meehelpen.  
Om deze mensen te bedanken, organi-
seren we op 12 oktober een Vrijwil-
ligers bedankavond in Het Maredijk-
huis. De avond begint om 20:00 uur 
en heeft een zeer verrassend program-
ma.  
Alle vrijwilligers ontvangen een uitno-
diging. 

 
 

EXCUSES VAN  
MINERVA 
Het is u vast niet ontgaan: De studen-
tenvereniging Minerva vierde in het 
voormalige postkantoor aan de Schip-
holweg een lustrumfeest. Van te voren 
heeft de organisatie er alles aan ge-
daan om de Maredijkbuurtbewoners te 
informeren over de festiviteiten. 
(Buurtkrant van maart en juni).  
 

Over geluidsoverlast van muziek heb-
ben we weinig klachten gehoord. Maar 
bezoekersstromen heb je niet in de 
hand. De kortste weg vanuit de bin-
nenstad naar de Schipholweg gaat 
door de Maredijkbuurt. Daarover is een 
aantal klachten binnengekomen.  
 

Minerva heeft daar sportief op gerea-
geerd. Deze week werden een paar 
kratten wijn afgeleverd voor de buurt. 

Met excuses voor de overlast.  
De wijn (wit en rosé) zal bij de straat-
maaltijd op de Maredag op tafel komen 
(met dank aan Minerva).  
 

LEIDSE RING  
 

De plannen voor de Leidse Ring zijn 
vertraagd en worden na de zomer 
weer opgepakt.  
Op maandag 30 september is in het 
Theehuis Noord vanaf 19:30 uur een 
informatie avond van de gemeente 
over dit onderwerp.  
 

Na de zomer worden ook de plannen 
voor een geluidsscherm aan het einde 
van de Maredijk weer opgepakt.  

HUIS AAN HUIS ACTIE 

BOEKEN IN DE WIJK 

(door Anja Möltgen, GaGoed Wijkcafé)  

Het is augustus; de zomervakantie is al over de helft, maar voor 

wie nog weg gaat, kom even kijken bij de boekenkasten in het 

speeltuingebouw. Zoek één of meer boeken uit voor je vakantie-

adres, maar thuis lezen mag natuurlijk ook.   
 

Boeken kunnen worden teruggebracht, maar het hoeft niet.  

Vlekken van zonnebrandolie, koffie of een ijsje, het is niet erg.  
 

Voor de openingstijden: zie de achterpagina. 

In de afgelopen maanden is er bij veel woningen aangebeld door mensen van de 

buurtvereniging. Gelukkig hebben we veel mensen thuis getroffen en gesproken. 

Dit heeft veel opgeleverd. Niet alleen een 20tal nieuwe leden, maar ook mensen die 

wel actief mee willen doen en/of denken met de vereniging en de organisatie van de 

Maredag. Daarnaast hebben we geïnventariseerd hoeveel panden er verkamerd zijn. 

Dit laatste heeft te maken met de nieuwe regels die de gemeenteraad in gaat stellen 

wat betreft het aantal verkamerde woningen per straat.  Nog niet alle gegevens heb-

ben we verwerkt. In de volgende buurtkrant komt een uitgebreider verslag. 

 

In het gebied rondom het Leiden Centraal 

Station en de Schipholweg is een transfor-

matie gaande. Het gebied wordt veranderd 

in de Duurzaamste kilometer van Neder-

land. Maar ook in de Maredijkbuurt, die 

direct hier tegen aanligt, zijn duurzame 

ontwikkelingen gaande.  
 

Hiervan willen wij tijdens ons wijkcafé 

Duurzame Maredijkbuurt op 11 oktober 

berichten. Onder meer zal het gaan over 

duurzame mobiliteit, een met subsidie van 

de provincie gehonoreerd onderzoek naar 

wonen zonder aardgas in de wijk en subsi-

die die binnenkort voor de verduurzaming 

van woningen beschikbaar komt.  

Er worden dan ook de twee elektrische 

deelauto’s van buurauto.nl gepresenteerd 

die sinds kort in de wijk beschikbaar zijn. 

We beginnen om 20:00 uur (zaal open om 

19:45 uur) in het Maredijkhuis. Toegang  

gratis. Einde van de avond is rond 22:00 

uur. Aanmelden kan via goed-

noord@gmail.com of 06 2952 2975 (Goed 

wijkambassadeur Anja Möltgen) 

mailto:goednoord@gmail.com
mailto:goednoord@gmail.com
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

ZONDAG 29 september, 27 oktober, 24 november 

 15:00  inloop, 15:00 talkshow, 17:00 nazit 

   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,  

(vanaf 3 sept)   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 18 oktober, 15 november 

 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 
 

24 augustus  19:30 Gebiedsvisie Schipholweg, Het Maredijkhuis 

7 september  Maredag, tot 15:00 in de speeltuin, daarna op de Maredijk.  

  Contact: buurtfeestmaredijk@gmail.com 

11 oktober 20:00 Duurzame Maredijkbuurt, Het Maredijkhuis  

12 oktober  20:00 Vrijwilligers bedankavond 

 

BUURTSCHOONMAAK, contact: 06 136 81 169 bertvansprundel@xs4all.nl 

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: Bert Dijksman, tel 06 445 40 703 

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 

 

   
   
  

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft inmiddels 

ca. 220 leden, mensen die zich be-

trokken 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? 
De langste plaatsnaam ter wereld Krungthepmahanakornamornratana-

kosinmahintarayutthayamahadilokphopnopparatrajathaniburiromudom

rajaniwesmahasa tharnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanu-

kamprasit is? (en dat zijn 163 letters, natellen mag altijd) 

 

Wij noemen deze stad gewoon Bangkok! 

 

 

Meer weetjes in een volgende editie… 

De brug is klaar, 
de bomen mogen 
blijven, het  
groen moet nog 
aangelegd wor-
den.  

Het ziet er prachtig uit. 
Nu nog even afwachten 
of de verkeersstromen 
het zonder de stoplich-
ten kunnen. 


