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

 
VOORZITTER GEZOCHT! 
 
 

De Vereniging Maredijkbuurt zoekt een kordate vrouw of man die de nieuwe 'buurtvoorzitter' wil worden. Voorzitter Jeroen stopt, omdat 
zijn werk te veel tijd vraagt.  
 De nieuwe voorzitter woont in de Maredijkbuurt en is een creatieve persoon die graag initiatieven neemt om die samen met an-

deren te realiseren. 
 De voorzitter is in staat namens de buurt naar buiten te treden, bijvoorbeeld in het overleg met de gemeente, de andere wijken 

of met de wijkagent. 
 De voorzitter heeft oog voor wat er in de buurt gebeurt en is in staat mensen bij elkaar te brengen. 

 De voorzitter zit de ledenvergadering voor en leidt de andere buurtbijeenkomsten. 
 

De Maredijkbuurt heeft een goede traditie van collegiaal bestuur, wat betekent dat de voorzitter, secretaris en penningmeester nauw 
samenwerken. Het bestuur vergadert eens in de zes weken. De zittingstermijn is drie jaar. Onkosten worden vergoed, maar de voorzit-
tersrol is verder onbezoldigd. 
 
Kandidaten kunnen zich zelf aanmelden bij de secretaris via maredijkbuurt@gmail.com 
Het bestuur wordt ook graag gewezen op goede kandidaten.  

MEEDOEN IN DE MAREDIJKBUURT TIJDENS CORONACRISIS 
Niet voor niets wonnen we ooit de herfst-
premie met Meedoen in de Maredijkbuurt. 
Omkijken naar elkaar, gezelligheid en 
zorg waren sleutelwoorden in onze aan-
vraag bij het Fonds 1818. Intussen zijn er 
al heel wat activiteiten gestart.  
 

Nu is het moment gekomen dat hulp van 
anderen noodzakelijk is en dingen samen 
doen met anderen niet meer vanzelf gaat. 
Dan is het mooi als er vanzelfsprekende 
contacten in de buurt zijn. Hieruit komt 
praktische burenhulp voort en helpen men-
sen elkaar een handje. 

Het is goed om te zien en te horen dat er 
veel hulp geboden wordt aan buurtbewo-
ners. Toch kan het zijn dat dat niet bij ie-
dereen is gelukt. Heeft u behoefte aan 
hulp (boodschappen, hond uitlaten, pan-
netje soep, e.d. ),  of kent u mensen die 
wel wat ondersteuning of contact kunnen 
gebruiken, meldt het bij de activiteiten-
commissie.  
 

Er zijn voldoende mensen in de buurt die 
aangegeven hebben dat ze willen helpen. 
Tel.: Dik Toet 06 23348489 en Christa de 
Boer 06 52649828. 

Effect Corona maat-
regelen op parkeren 

in de Marislaan:-) 



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

 

(door Job de Kruiff) 
 

Een nationaal kampioen in de Maredijkbuurt. Drieband-
ster Joke Martijn, samen met haar man Fred uitbaatster 
van biljartcafé De Pomerans, vertelt over haar sportieve 
hoogtepunt.  
 

Toen ze 40 jaar geleden voor het eerst ging biljarten, omdat 
Fred dat deed, was ze hem al behoorlijk snel de baas. 
Ze won in 2019 ook al zilver op het NK. 
Toch was het een verrassing toen 
Joke Martijn (61) Nederlands 
kampioen driebanden werd. 
 
‘Na de laatste carambo-
le sprong ik een gat in 
de lucht’, vertelt de 
uitbaatster van café 
de Pomerans over 
die 23ste februari. 
Ze was het toer-
nooi in Almere, 
met 32 deelneem-
sters, niet eens zo 
goed begonnen. 
Toch wist ze op die 
eerste dag als eerste te 
eindigen in haar poule. Bij 
de beste 16 op zondag werd 
het een afvaltoernooi, en daarin 
bleef ze ronde na ronde winnen, al 
was het in de halve finale en finale knap 
spannend. 
 

Natuurlijk was er een klein feestje bij terugkeer in de Pome-
rans. Dagenlang stond de kampioen in de belangstelling. 
‘Iedereen die het café binnenkomt, feliciteert me.’ Ook het 
spandoek, dat de meeste wijkbewoners wel aan de Rijnsburger-

singelgevel zullen hebben zien hangen, draagt daaraan bij. Het 
blijkt een verrassing van haar man Fred. Het stel woont boven 
hun café. ‘Op een ochtend deed ik de gordijnen open en kon ik 
niet meer naar buiten kijken. Dat had Fred dus stiekem gere-
geld.’ 
 
Ze vertelt het allemaal telefonisch, want de feeststemming in 

De Pomerans is aardig omgeslagen door het corona-
virus. Het café is sinds 15 maart dicht, en 

zelf beperken Fred en Joke de contac-
ten zoveel mogelijk en blijven ze 

binnen, afgezien van ‘af en 
toe een boodschapje’. Ze 

zijn een beetje aan het 
schoonmaken en klus-
sen, want het rook-
hokje moet verwij-
derd, maar de toe-
stand bevalt haar 
allerminst. ‘Het zijn 
enge tijden. En ik 
hoop maar dat mijn 
klantjes straks te-

rugkomen.’ 
 

Ze zou natuurlijk elke 
dag kunnen biljarten, maar 

ook daar komt het momenteel 
niet van, erkent Joke. Normaal 

speelt ze elke dag wel. Onder meer is 
ze de enige vrouw in de Leidse biljartcompe-

titie en daarnaast speelt ze op dinsdag in het biljartcen-
trum in Oegstgeest op de grote tafel. Nu ligt dat allemaal stil. 

Zoals ook het NK op die grote tafel, dat begin april zou plaats-
vinden, is afgelast. Ze blijft dus in elk geval nog even de laatste 
NK-winnares. En ze sluit af met: ‘We hopen maar dat er snel 
betere tijden komen.’  

MAAK GEEN TROEP VAN UW AFVAL 
 

 

Regelmatig treffen buurtbewoners rommel aan rond de ondergrondse containers. 
Met name de mensen die er vlakbij wonen hebben daar last van. Ook zijn er mensen 
die veel te grote stukken in de klep willen persen. Die blijven steken, waardoor er 
een storing ontstaat.  

Oproep aan alle buurtgenoten: Geen 
troep achterlaten bij de containers en 
de storingsdienst van de gemeente 
bellen als de klep niet open of dicht 
gaat. Het nummer staat aan de boven-
kant. Hartelijk dank namens de buren. 

In the spotlight:  
Joke Martijn, Nederlands kampioen 

“Na de laatste carambole sprong ik een gat in de lucht” 

Foto: Emile van Aelst 
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20 APRIL: 
LEDENVERGADERING 
Op maandagavond 20 april om 20.00 
uur is de volgende ALV in het Mare-
dijkhuis gepland. Zet deze datum al-
vast 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 met agenda 
per e-mail. 
 
 

VERTRAGING  
BESLUITVORMING 
OVER GEBIEDSVISIE  
SCHIPHOLWEG  

Rond de jaarwisseling is de buurt flink 
in de weer geweest met de gebiedsvi-
sie voor de Schipholweg van de ge-
meente. Dit heeft geleid tot een reac-
tie van de buurtvereniging en een aan-
tal individuele reacties van (groepen) 
van buurtbewoners. Deze zijn op de 
website van de buurtvereniging te 
vinden.  
 

Het was de bedoeling om de gebiedsvi-
sie in maart in de gemeenteraad te 
bespreken en vast te stellen. Maar 
onlangs heeft de gemeente laten we-
ten dat dit waarschijnlijk mei gaat 
worden. Het verkeersrapport is nog 
niet klaar. En zonder dit rapport kan 
de gebiedsvisie niet door de raad wor-
den besproken.  
 

De buurtvereniging heeft de gemeente 
nogmaals laten weten dat wij dit rap-
port tijdig willen hebben. We willen het 
rapport kunnen bespreken en op tijd 
een reactie naar de gemeenteraad 
sturen.  
 

Informatie: diktoet1@gmail.com   Dik 
beheert ook een email groep van 
buurtbewoners over dit onderwerp.  

OPROEP ACTIVITEITENCOMMISSIE  

ETENOPDEMAREDIJK 

De buurttuin doen we regelmatig op slot. Dat is bij overlast, of als er troep gemaakt 
wordt. Gelukkig valt dat over het algemeen mee. Veel meer mensen genieten er van het 
tuinieren, plukken er kruiden, of zitten er tijdens de pauze lekker in de zon.  
Wie in de tuin wil kan het slot openmaken met  2691, cijfercode instellen, de beugel in-
drukken en uittrekken. Het slot niet open aan de haak hangen. Sluit de beugel en 
verschuif de cijfercode! En doe het hek op slot als je weggaat. 
We hebben een nieuw slot moeten kopen omdat het oude verdwenen is. Deze heeft dus 
een andere cijfercode. Nu hopen we dat iedereen zich aan de slotinstructie gaat houden.  

Vorige maand hebben we genoten van een Indiase maaltijd. Al 
heel snel waren alle stoelen bezet. Omdat we niet verder gaan 
dan 40 personen hebben we nog 10 mensen op de wachtlijst 
moeten zetten. Het menu en de recepten kwamen rechtstreeks 
uit India. Anurita en Manish leerden ons nieuwe smaken en be-
reidingswijzen.  Deze gerechten werden geserveerd: Papardums 
with Mango Chutney, Bharva Golgappe , Crushed Potato Toasty, 
Tamarind Chutney, Daal Shorba , Vegetable Pulao, Boondi Raita, 
Shahi Paneer, Kofta Curry, Naariyal Laddoo, Kheer . Het resul-
taat was heerlijk. Hiernaast een foto van de koks.  
 

Op 20 maart zouden we een Engelse maaltijd op tafel zetten. 
Jammer genoeg ging dat niet door vanwege de coronaperikelen. 
Hopelijk lukt het op 17 april en anders wordt het 15 mei.  
Voorlopig bestaat het menu uit: Londonderry-soep, Shepards pie 
met knolselderij, Kedgeree in vega-versie  en als toetje trifle en 
flapjacks. 
We houden u op de hoogte via de ledenmail van de buurtvereni-
ging. Bent u daar nog geen lid van? Meldt u aan via 
www.maredijkbuurt.nl 

De activiteiten commissie van de Ma-
redijkbuurt probeert onze buurt gezel-
liger, socialer en zorgzamer te maken. 
Hoe doet de commissie dat?  

De commissie neemt initiatieven, helpt 
initiatieven van buurtbewoners van de 
grond te krijgen en kijkt samen met de 
gemeente, de buurtvereniging en de speel-
tuinvereniging hoe we alle activiteiten een 
plek in de wijk kunnen geven. Ze zorgen 
dat alles goed in de buurtkrant komt, 
schrijven subsidieaanvragen en regelen de 
bardiensten. Kortom het zijn de regelneven 
van de buurt.  

Als je wat wilt doen voor de buurt, in de 
buurt of met de buurt neem dan contact op 
met de activiteitencommissie. 
 

De commissie bestaat op dit moment uit 
drie buurtbewoners: Christa de Boer 
(christadeboer@gmail.com)  , Bert Dijks-
man (dijksman.bert@gmail.com) en Dik 
Toet. (diktoet1@gmail.com)   
 

Christa en Dik zijn al ruim vijf jaar actief in 
de commissie. Het is tijd voor nieuw bloed. 
Dus als je belangstelling hebt voor dit 
werk, meldt je dan bij één van de leden 
van de commissie aan.  
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
 

Alle wekelijkse activiteiten gaan voorlopig niet door, in ieder geval 
tot en met de 2e week van april. 
 
 

Geplande overige activiteiten 
 

17 april 18:00  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemare-
dijk@gmail.com. 5 euro per persoon, kinderen 2,50 
euro.  Contact: Willy Loomans 06 82 000 869 

20 april  20:00 Algemene Leden Vergadering  
in Het Maredijkhuis 

26 april 15:00  inloop, 15:00 talkshow, 17:00 nazit 
   Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  
   Ruud Binnendijk, entree 2 euro.  
 
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 
 
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 
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). 

DOE JE MEE ? 
 
Groene vingers?  of je wit ze krijgen…?  Vind je het fijn om te tuinieren samen met een 
groepje mensen? Dan ben je zeer welkom om mee te werken  in het Singelpark: 
https://www.singelpark.nl/activiteit/moestuinen/buurttuin-eerste-binnenvestgracht/ 
 
Onze wijk grenst aan dit 
prachtige Singelpark  Ie-
dere eerste donderdag-
middag  van de maand 
van 13.30 – 16.30 uur 
wordt er gewerkt in het 
gebied aangrenzend aan 
onze wijk op de  
Marepoortkade. 
 
Contact kan via participa-
tie@singelpark.nl of 06 
21217039. 
 
Als je andere talenten 
hebt en je wilt je wel in-
zetten voor het Singel-
park, neem dan even een 
kijkje op de website wat 
je allemaal kunt doen zie: 
www.singelpark.nl 

TUINIEREN IN HET SINGELPARK 


