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SPEELTUIN WEER OPEN, MAREDIJKHUIS NOG NIET 

De speeltuin is sinds woensdag 29 april weer open. Aanvankelijk alleen doordeweeks, inmiddels ook in het weekend van 10 tot 17 uur.  
In verband met corona gelden wel enkele bijzondere regels. Onder meer is er geen portier, de wc’s zijn gesloten, handen desinfecteren 
bij binnenkomst is verplicht, de toegang is ook voor niet-leden gratis en er mag in de hele speeltuin niet gegeten of gedronken worden. 
Naar verwachting zal de gemeente de maatregelen de komende tijd versoepelen. 
 

Het Maredijkhuis is op last van de gemeente nog steeds gesloten. Daar zijn dus helaas nog geen buurtactiviteiten of kinderfeestjes mo-
gelijk, en ook de speelotheek is nog dicht. 
Op het moment van schrijven (31 mei) is nog niet bekend wanneer er weer meer wordt toegestaan en onder welke voorwaarden. 
 

Het speeltuinbestuur maakt de nieuwe coronaregels telkens bekend via onder meer Twitter en Facebook. De twitterberichten zijn ook te 
zien op de homepage www.svmaredijk.nl. Bij twijfel of de speeltuin daadwerkelijk open is, kun je een kijkje nemen via svmaredijk.nl/
cam. Zo sta je nooit voor een dicht hek.    

CORONA ACTIVITEITEN IN DE MAREDIJKBUURT 
Gelukkig worden de Coronamaatregelen inmiddels wat versoe-
peld, maar in de afgelopen periode waren er veel mensen die  
weinig de deur uit konden. Wel veel kinderen op straat die na 
hun schoolwerk het rijk alleen hadden met zo weinig verkeer in 
de wijk. Het was fantastisch om te zien hoeveel activiteiten er 
in korte tijd in gang gezet zijn.  
 Op acht plekken in de wijk werd muziek gemaakt. Een 

groepje met Ierse muziek, smartlappen, klassieke muziek 
van een dwarsfluit en een klarinet en een groepje met volks-
muziek en strijdliederen. 

 De kunstjacht leverde prachtige kunstwerken op. De meeste 
hangen in het Maredijkhuis. Nu nog even wachten tot we er 
weer in kunnen. 

 Lastig om niet verslaafd te raken aan zoveel prachtige puz-
zels. Maar het houdt je van de straat en de tijd vliegt voorbij. 

 DJ Fonz draaide verzoekplaatjes vanaf zijn balkon. Hij had 
een enthousiast publiek. Met een hapje en een drankje op 
het parkeerterreintje van de Oranjerie. Het was heel gezel-
lig… iets tè, waardoor besloten is een tweede draaisessie 
later in het jaar te plannen.  

 Eten op de Maredijk - maar dan anders- leverde een aantal 
lekkere afhaalmaaltijden op. Er kon zelfs een keer op afstand 
gegeten worden in een tuin. 

 De extra buurtkrant met een quiz over de buurt. We hoorden 
dat de quiz te moeilijk was (’22, hoezo?’) of 
juist te makkelijk (‘duh, dat weet je toch 
zo?’), maar er is vooral veel lol beleefd aan 
het speuren. Dank aan alle speurders voor 

jullie en-
thousiasme 
en alle in-
zenders 
voor de 
leuke reac-
ties. 
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(door Titia Bouma, met dank aan Andries van Helden) 
 

It giet oan! Dat is Fries voor dat het doorgaat. Ruud en ik 
gaan verhuizen naar Schiermonnikoog.   
 

Het betekent dat er na meer dan 60 geïnterviewde gasten aan 
de gezellige ovale tafel in het Maredijkhuis een eind komt aan 
Aan tafel bij Ruud. Vanaf september 2015 kon je op de laatste 
zondagmiddag van de maand (bijna maandelijks) aan tafel bij 
Ruud terecht. Aan tafel serveerde en fileerde hij elke keer een 
smakelijke, bekende Nederlander.  
 

Het begon allemaal met de verbouwing van het buurthuis op de 
Maredijk 100. Het bestuur van de buurtvereniging vroeg om 
ideeën, waarvoor het buurthuis te gebruiken zou zijn. Ruud 
stelde een talkshow voor en werd uiteindelijk zelf de talkshow-
host. De benodigde apparatuur kon worden aangeschaft met de 
subsidie van Fonds 1818. 

Bij ons, in de Piet Heinstraat, werden vanaf die tijd alle ‘echte’ 
talkshows op de TV aandachtig bestudeerd om erachter te ko-
men wat de ingrediënten waren voor een goede talkshow. Na 
29 eigen talkshows en uitgebreide bestudering van Op één 
denkt Ruud het geheim te weten. Alles hangt af van een goede 
voorbereiding.  

 

En goed voorbereiden gaat vanzelf als je oprecht in je gast bent 
geïnteresseerd. Daarom deed Ruud de hele redactie zelf, koos 
hij zelf (of samen met mij) zijn slachtoffers uit. Af en toe ging 
hij in op een suggestie van buurtgenoten, vrienden of andere 
gasten. De biografie van de gast was de leidraad. Oorspronke-
lijk was het de bedoeling om alleen mensen uit de buurt te in-
terviewen. Maar de wijk bleek te klein. De horizon werd ver-
breed. Maarten ’t Hart was een gast die Ruud graag aan tafel 
wilde hebben. Hij sprak hem gewoon aan op de Heen-en-Weer-
brug. Het werd een zeer aangenaam gesprek, nog te zien op 
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zmG_WoaGYYM).  
Andere gasten werden eerst gepolst via via, je kunt het ook 
netwerken noemen. Dan volgde Ruuds overredingskracht. Eerst 
telefonisch, later volgde altijd een persoonlijk gesprek.  

Ook ging Ruud naar lezingen en vroeg hij de lezinghouder om 
ook een keer bij hem aan tafel te komen. Op zijn verlanglijstje 
staan o.a. nog Ionica Smeets (haar agenda was tot nog toe te 
vol) en Jochem Myjer. Met de laatste heb ik gesproken op de 
Leidse markt, (we praatten alleen over onze honden), terwijl 
Ruud twee meter verderop bezig was bloemen te kopen. Hij 
neemt het mij nog steeds kwalijk dat ik Jochem niet meteen 
gestrikt heb voor de talkshow.  
 

Gezelligheid  kenmerkte de talkshow, hoewel zwaardere onder-
werpen niet uit de weg werden gegaan, zoals zelfmoord, pes-
ten, slapeloosheid en conflictbemiddeling. Soms waren de gas-
ten en hun leven het uitgangspunt, soms een thema. Nooit 
werd het niet begrijpelijk. Het was absoluut geen talkshow voor 
alleen geleerde mensen. Zelfs ik dacht Vincent Icke te begrij-
pen. Ook was het niet de bedoeling om  de gasten het vuur aan 
de schenen te leggen. Ruud is geen onderzoeksjournalist.  

De gast waar Ruud met het meeste plezier naar terug-
kijkt, is de onlangs overleden Alexander Münninghoff. 
Wanneer je de opnames van de talkshow terugziet, zie je 
dat dit een van Ruuds beste talkshows was. Er was een 
klik tussen gast en gastheer. De sfeer was, zoals Ruud 
het altijd beoogde, gezellig.  Kijk zelf maar: https://
www.youtube.com/watch?v=mAGaTbH5muY  
Door zich in te lezen in het leven en werk van zijn gast, 
probeerde Ruud vragen te stellen die het publiek ook 
had kunnen stellen. Hij ziet zichzelf als een vertegen-
woordiger van het publiek. Zeker in de eerste talkshows 
stelde hij zelf niet alleen de vraag, maar gaf hij ook het 
antwoord, zodat de gast zijn mond niet open hoefde te 
doen. Maar door de feedback van het thuisfront leerde 
Ruud langzamerhand niet te veel zelf aan het woord te 
zijn. 
 

Muziek speelde ook een belangrijke rol. Een aflevering 
was helemaal gewijd aan de Nederbeat uit de jaren ’60 
met Art Bausch en Chris Koenen (zie https://
www.youtube.com/watch?v=zM-2XIhQW10). Plaatjes 
vullen gaatjes (Pieter van der Geest) uit de buurt kwam 

een keer muziek draaien. Soms probeerde Ruud ook een goede 
combinatie te maken met muziek en gast. Bij Maarten ’t Hart 
speelde een buurtgenote Bach. Nico Dijkshoorn speelde  
‘Beslagen Ramen’, zijn vertaling  van ‘Steamy Windows’ samen 
met de harmonicaspeler (Ron de Vos) die die dag de muziek 
verzorgde.  

Was er een schrijver te gast, dan konden diens boeken in de 
pauze gekocht en gesigneerd worden (met dank aan Boekhan-
del Kooyker).  
En over dank gesproken: Ruud mocht dan wel alleen aan tafel 
zitten met zijn gasten, maar de talkshow kwam tot stand door 
een heel team van trouwe medewerkers. Ze zorgden voor de 
inrichting, de techniek, de kassa, muziek, filmopnames, foto’s, 
de bar en opruimen.  

Het aantal bezoekers was meestal tussen de 20 en de 30. Je-
roen Windmeijer was daar zeer blij mee, hij had wel eens opge-
treden voor 4 man. Toch had Ruud graag meer buurtgenoten 
gezien. Waar waren jullie op de laatste zondagen van de 
maand? Jullie krijgen nog één kans, in het najaar komt Ruud 
nog één keer terug voor de laatste talkshow. Dus houd de web-
site van de buurt in de gaten. 

NATAFELEN MET RUUD  

Voor een mogelijke opvolger, hierbij drie tips: 
Tip 1: Nooit plompverloren een potentiële gast bellen, maar er bewust voor zorgen dat je iemand tegenkomt. 
Tip 2: Wees niet nerveus. 
Tip 3: Bereid goed voor. Denk niet: Dat doe ik wel even. Dat doe je dus even niet.  



GEBIEDSVISIE SCHIPHOLWEG OP 9 JULI  
IN DE GEMEENTERAAD 
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4 SEPTEMBER: 
ZOMERBORREL  
Door alle beperkende corona maatre-
gelen gaat de Maredag/straatmaaltijd 
in september niet door. Daarvoor in de 
plaats organiseren we de zomerborrel 
op vrijdagavond 4 september vanaf 
20:00 uur rondom Het Maredijkhuis.  
 

Wij nodigen alle buurtbewoners uit om 
met ons te proosten op de mooie zo-
mer, onze fijne buurt en betrokken 
buurtbewoners. 
 

ALV VIA DIGITAAL 
STEMFORMULIER  
De ALV kon op 20 april door de corona 
maatregelen niet doorgaan. Omdat er 
wel een aantal onderwerpen is waar-
over de ALV moet beslissen, heeft het 
bestuur besloten om deze onderwer-
pen via een digitaal stemformulier aan 
de leden voor te leggen. Alle leden zijn 
23 mei via email hierover geïnfor-
meerd met de benodigde stukken. Op 
8 juni ontvangen de leden een tweede  
e-mail met een link naar het stemfor-
mulier. Daarna kunnen de stemmen 
worden uitgebracht.  
 

Wij rekenen op de medewerking 
van alle leden. Zo kunnen wij weer 
verder en wordt de continuïteit van de 
buurtvereniging gewaarborgd. 

JEANNE PRUIJN-BRUIJS OVERLEDEN 

ETEN OP DE MAREDIJK - corona-versie 

Op 9 juli zal de gemeenteraad een defi-
nitief besluit nemen over de gebiedsvi-
sie. In de afgelopen periode hebben we 
in de wijk uitgebreid over deze visie op 
de ontwikkeling van de Schipholweg 
gediscussieerd. Belangrijke kritiekpunten 
vanuit de wijk waren de verkeerscircula-
tie in de wijk en de massaliteit van de 
nieuwbouw aan de Schipholweg. Dit 
heeft geleid tot een flink aantal reacties 
vanuit de wijk. De reacties zijn te vinden 
op de website van de buurtvereniging.  
 

Wat gaat er de komende tijd gebeu-
ren? 
Op dinsdag 2 juni zijn, volgens de plan-
ning van de gemeente bij het schrijven 
van dit artikel, het verkeersonderzoek en 
het standpunt van het college over de 
inspraakreacties bekend gemaakt. De 
gebiedsvisie, de inspraakreacties, het 
verkeersonderzoek en het standpunt van 
het college over de inspraakreacties 
worden besproken  op 11 juni en 2 juli in 
de raadscommissie.  
Op 9 juli zal de raad ten slotte een defi-
nitief besluit nemen. 
 

Wat kunnen wij nog doen? 
In deze Coronatijd kunnen we niet bij 
elkaar komen in het Maredijkhuis. Daar-
om zal het bestuur van de buurtvereni-

ging het standpunt van het college over 
de inspraakreacties en het verkeerson-
derzoek plaatsen op de website van de 
buurtvereniging. De leden van de buurt-
vereniging zullen hiervan per mail op de 
hoogte worden gesteld.  
 

Vervolgens geeft het bestuur haar me-
ning over deze stukken, 
plaatst die op website en 
stuurt een tweede bericht 
naar de leden met het ver-
zoek hierop te reageren. Zo 
nodig praten we hier nog over 
per mail en telefoon.  
Het bestuur zal proberen op 
basis van alle reacties uit de 
buurt zoveel als mogelijk tot 
een gezamenlijk standpunt en 
strategie richting gemeente te 
komen.  
 

Buurtbewoners kunnen ver-
volgens contact zoeken met de verschil-
lende raadsfracties om de standpunten 
vanuit onze wijk te bepleiten. 
 

Tenslotte zal er gelegenheid zijn bij de 
raadscommissies om ons woordje te 
doen. 
 

We zullen het niet overal over eens zijn 
en elke buurtbewoner of groep van 

buurtbewoners is vanzelfsprekend ge-
rechtigd om fracties te bezoeken en in te 
spreken in de raadscommissie. Maar het 
is ook duidelijk dat we sterker staan met 
een gezamenlijke aanpak. Het gaat ten 
slotte om belangrijke besluiten over on-
ze wijk. Het bestuur zal proberen om tot 
een gezamenlijke aanpak te komen.  

Laat daarom aan het bestuur weten 
als je van plan bent of bereid bent 
om één of meer fracties te bezoeken 
en/of in te spreken bij de raadscom-
missie. Graag horen we ook of 
buurtbewoners al contacten hebben 
binnen de gemeentepolitiek. Die 
kunnen we in de komende tijd goed 
gebruiken.  

Het eten-op-de-maredijk-team organiseert een pannenkoekenfeestje (onder voorbehoud). 
De laatste etenopdemaredijkmaaltijden moesten we jammer genoeg afzeggen, maar ge-
lukkig komt er weer wat verruiming in de Corona richtlijnen. Op 3 juli serveren we de lek-
kerste pannenkoeken: zoete, zoute, wraps, 
pannenkoekentaart en wat we al niet kunnen 
verzinnen met pannenkoekenmeel.  
 

Jullie zijn welkom in de speeltuin. Daar hebben 
we buiten voldoende ruimte om afstand te 
houden. Meld je snel aan bij etenopdemare-
dijk@gmail.com. Graag ook pannenkoeken-
bakkers!  Iedereen, ook de volwassenen gaan 
smullen voor 2,50 euro.  
 

Mochten er verdere richtlijnen nodig zijn i.v.m. 
corona, dan krijg je die na aanmelding. De 
pannenkoeken staan klaar vanaf 18:00 uur. 
Daarvoor kunnen de kinderen lekker komen 
spelen in de speeltuin. 

Op 1 april jl. is Jeanne Pruijn-Bruijs, voormalig bewoonster van Parmentier-
weg 105, overleden. 
 

Zij was van begin 2009 tot oktober 2011 secretaris van de Vereniging Mare-
dijkbuurt. Nadat de buurtvereniging jarenlang een sluimerend bestaan had 
geleid, waren Hans Leuhof, Martijn van Valburch en zij degenen die begin 
2009 de vereniging weer tot leven hebben gewekt.  
Zij woonde vanaf 1993 op de Parmentierweg en verhuisde in september 
2015 naar een verpleeghuis in Heemstede, waar zij op 79-jarige leeftijd 
overleden is. 



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

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 
 

Alle wekelijkse activiteiten gaan voorlopig niet door. Zo gauw er 
weer meer bewegingsvrijheid komt in de landelijke en plaatselijke 
richtlijnen, laten we het weten.  
Houd de website www.maredijkbuurt.nl in de gaten. Vragen kunt u 
stellen via maredijkbuurt@gmail.com 
 
 

Geplande activiteiten 
 

3 juli 18:00  Eten op de Maredijk met een pannenkoekenmaaltijd. 
Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com. 5 euro 
per persoon, kinderen 2,50 euro.  Contact: Willy 
Loomans 06 82 000 869 

4 september  20:00 Zomerborrel in Het Maredijkhuis.  
 
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, meestal ook zaterdag en zondag, 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). 

24 April was een bijzondere dag voor de 
Maredijkbuurt. Een koerier van de ge-
meente Leiden belde aan bij onze secre-
taris Christa de Boer. Zij keek hem aan, 
zag de bloemen, maar had nog geen 
notie van wat er aan de hand was. Tot-
dat hij haar vertelde dat hij een bood-
schap van de koning bracht: mevrouw 
De Boer is onderscheiden in de Orde van 
Oranje-Nassau.  
 

Ze kreeg het lintje vanwege haar vrijwil-
ligerswerk in de Maredijkbuurt, maar dat 
was zeker niet de enige reden.  
 

De koninklijke versierselen betroffen ook 
haar jarenlange inzet voor groepen die 
het wat minder makkelijk hebben in de 
samenleving en voor haar lidmaatschap 
van de Leidse gemeenteraad.  

De onderscheiding werd via een beeld-
verbinding door burgemeester Lenferink 
‘opgespeld’.  
 

Daarna werd in de Aloëlaan een ‘corona-
proof’ straatfeest gevierd. Degenen die 
in het lintje-voor-Christa-complot zaten, 
brachten taartjes en ander lekkers. De 
spontaan gevormde buurtband bracht 
Christa een vrolijke aubade. De verdere 
dag kreeg Christa aanloop van buurtbe-
woners om haar te feliciteren. Keurig op 
afstand in groepjes van maximaal 2. 
Vervolgens kwam ze zelfs nog in het 
Leidsch Dagblad. 
 

Christa, gefeliciteerd. We zijn apetrots 
op je en bedanken je hartelijk voor je 
enthousiaste inzet voor de Maredijk-
buurt.  

BIJZONDER LINTJES-FEEST ONDANKS/DANKZIJ CORONA 


