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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  

  

11 NOVEMBER: AANGEPASTE SINT MAARTEN VIERING MAREDIJKBUURT  

 

Sint Maarten vieren, kan dat dan wel dit jaar?  
Omdat Sint Maarten in onze buurt altijd een klein feest is, met een beperkt aantal mensen op straat, vinden we 
het onder een aantal voorwaarden toch verantwoord om het door te laten gaan. 
 

Welke voorwaarden willen we afspreken? 
1. Kinderen knutselen dit jaar thuis een lampion, er wordt niet geknutseld in het Maredijkhuis. 
2. Per groepje kinderen gaat er slechts maximaal 1 begeleidende volwassene mee op pad. 
3. Deel alleen verpakt snoep uit aan de deur. 
4. Herinner elkaar aan deze afspraken. 
 

Een paar ideeën om bij de deur afstand te houden: 
- Zet een tafel neer, zodat de kinderen niet naar binnen stormen. 
- Gebruik een bezemsteel of stok om snoep aan te reiken aan de kinderen. 
 
17.00-19.00  Kinderen gaan langs de deuren van de huizen in  de 
buurt die meedoen.  
 Ze zingen (met hun zelfgemaakte lampion in de hand) een 

lied voor Sint Maarten en krijgen in ruil daarvoor iets lek-
kers van de “rijke mensen”  waar ze aanbellen. 

  
 De huizen die meedoen zijn te herkennen aan een lampje, 

kaarsje of lampion bij de deur. 
 
Wil je meedoen als rijke man/vrouw en lekkers uitdelen aan de 
kinderen? 

 Maak 11 november voor 17.00 uur duidelijk dat er bij jouw huis aangebeld mag worden:  
Zet een lampje, lampion of kaars bij je deur of goed zichtbaar achter een raam dichtbij de deur. 

 Zorg voor verpakt snoep in huis om aan de kinderen te kunnen geven. 
 

DOEN JULLIE MEE?? 

ZOMERBORREL 
Op 4 september was de zomerborrel voor het 

Maredijkhuis. Op afstand, buiten, druk bezocht 

en met een feestelijk programma: de buurtbank werd 

officieel onthuld, er werd afscheid genomen van oud-

voorzitter Jeroen en kennisgemaakt met nieuwe voorzitter Ad. 



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 Janneke Koers) 
 

Voordat Jeroen voorzitter werd in 2013 woonde hij al heel lang 

in de Maredijkbuurt. Eerst vanaf 1978 in de Poelgeeststraat, bij 

Pieter, die mede-eigenaar werd van Camino Real. “Dat was bui-

tengewoon leuk, want samen met een paar anderen begon hij 

restaurant Camino Real. Daar was ik zeer bij betrokken en dat 

was ook mijn entree in de Leidse horeca.”  

Met een onderbreking van een paar jaar kwam Jeroen weer in 

de Maredijkbuurt terug. Hij is toen met zijn woongroep op de 

hoek Schutterstraat-Maredijk terecht gekomen. Vlak naast 

de speeltuin. Daar werd de betrokkenheid bij de buurt 

heel groot. Er was in die tijd veel in de speeltuin aan 

de hand en ook veel wat niet helemaal legaal was. 

Er werd regelmatig gevochten. “Er werd driftig 

gegokt, er werd heel veel gedronken, waarna 

mensen tegen onze gevel hun behoeftes de-

den.” Jeroen en zijn woongroep konden daar 

wel redelijk goed mee omgaan, ondanks dat 

hun kleine kinderen altijd wakker werden. De 

band met het speeltuinbestuur werd door de 

vele besprekingen hierover heel sterk.   
 

Jeroen vindt dat er in de buurt veel ten 

goede is veranderd. Er is veel meer sociale 

samenhang gekomen door het Maredijk-

huis en de betrokkenheid van de buurtbe-

woners. Door het winnen van de hoofd-

prijs van Fonds 1818 konden er vele 

nieuwe dingen verwezenlijkt worden zo-

als de buurttuin, een gelikte wijkkrant, 

activiteiten in het Maredijkhuis zoals 

Ruud op Zondag, gym voor ouderen enz. 

Ook is gebleken dat er meer mensen 

hulp willen bieden aan kwetsbare buurt-

bewoners, dan er hulp nodig is.  

Jeroens twee zonen hebben een fantasti-

sche tijd gehad in de buurt. Eerst vriend-

jes in de woongroep, daarna de wijk in. 

“De eerste tripjes naar de groenteboer, 

waar ze dan zelf boodschappen mochten 

doen, heel spannend.” Ze hadden veel 

maatjes van verschillende achtergrond en 

de buurt was lekker spannend door alle 

hofjes en straatjes zoals de Piet Heinstraat 

waar je je kon verstoppen.” De jongste 

woont nu in een soortgelijke buurt, de an-

der in Den Haag. De laatste jaren hebben 

Agneta, de vrouw van Jeroen, en hij regel-

matig gepraat over verhuizen naar de grote 

stad, maar ongeveer een jaar geleden hebben 

ze de knoop doorgehakt. Ze blijven in de Mare-

dijkbuurt wonen voorlopig.  
 

Als ex-voorzitter kijkt Jeroen met name met veel 

plezier terug op de dingen die hij samen met ande-

ren deed, waarbij de samenwerking met Elly de 

Reus, Job de Kruiff en Christine Paauw voor het Mare-

dijkhuis wel spectaculair was. “We begonnen in een moei-

lijke situatie wat betreft de mogelijkheden. Het was in het begin 

een heel lastig gesprek met de gemeente. Maar toen Monique 

projectleider bij de gemeente werd, ging de samenwerking plot-

seling fantastisch. Voor de buurtfunctie moesten we wel zelf 

geld regelen. Samen met de speeltuin hebben we uiteindelijk 

heel veel geld van externe subsidieverleners gekregen.”   

Op de realisatie van het Maredijkhuis zoals het er nu staat,  is 

Jeroen nog steeds erg trots . En terecht. Door de inzet van an-

deren is het gaan leven en bruist het intussen van activiteiten in 

de wijk.   
 

“In het intensiever maken van het contact vanuit de buurtvere-

niging heb ik ook wel zelf de hand gehad.” Jeroen noemt de 

veel betere buurtkrant, de verbeterde website en ook het te-

genhouden van de ondertunneling van de parkeergarage aan de 

Marislaan en wat momenteel speelt, de Schipholweg. Als buurt 

hebben we bij dat laatste laten zien hoeveel denkkracht, en-

thousiasme en positiviteit er in de Maredijkbuurt zit.  

In allerlei activiteiten zijn buurtbewoners zelf aan de 

gang gegaan bijvoorbeeld in de buurttuin, waardoor 

zij heel erg het gevoel hebben dat het hun ding is. 

En met Christa als brug naar veel clubjes werkt dat 

heel goed. Ook de buurtvisie die is geschreven 

door de buurt, zonder ondersteuning van de ge-

meente, is momenteel actueel, want er komt 

een tijd aan waarin het belangrijk is te kijken 

wat er toen bedacht is, alhoewel behoorlijk 

veel al gerealiseerd is. 
 

Jeroen is gestopt als voorzitter vanwege de 

bijna onmogelijke combinatie met zijn werk 

als professor aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam, waarvoor hij veel avonden moet 

werken en ook regelmatig op reis is over de 

hele wereld. “Ik kon niet meer de kwaliteit 

garanderen, die ik nodig vond, maar de 

samenwerking met Christa en Christine is 

tot op het laatst heel prettig geweest, en ik 

heb een goede opvolger, dus dat is ook 

een prettige zekerheid. Wat ik wel heel erg 

balen vond, was dat alle voorzitters van 

buurtverenigingen in het centrum waarmee 

ik structureel overleg had vlak na mijn 

vertrek in een brief het vertrouwen in het 

gemeentebestuur opzegden.” Inhoudelijk 

was hij het op veel punten wel eens met de 

kritiek, maar met verongelijkt in een hoekje 

zitten worden geen problemen opgelost.  
 

Jeroen werkt door corona grotendeels thuis, 

maar is één dag per week op de Erasmus  

Universiteit. Hij voelt een grote verantwoor-

delijkheid om mede het coronavirus te stop-

pen. Hij is ook wel steeds voorzichtiger ge-

worden. “Ik zit door mijn werk heel regelmatig 

met mensen om de tafel, die je de hele tijd op 

tv ziet. Mijn studenten hebben een goed stel 

hersens, maar die vinden het toch heel moeilijk 

zich aan hele basale principes als een 1,5 meter 

te houden”. 
 

Jeroen begint te lachen als er gevraagd wordt waar 

hij niet aan toe is gekomen. Hij had meer voorzienin-

gen voor elektrische auto’s in de wijk willen realiseren. 

“Als je zelf zo’n auto hebt, die aan de stekker moet, dan 

weet je dat er voortdurend benzineauto’s op de laadplek staan, 

zodat je helemaal niet bij die laadpaal kan.”  
 

Jeroen wil meegeven aan de buurt “dat er bijna altijd een oplos-

sing is voor elk probleem, als je maar in elkaar blijft geloven” 

en vond het interview een leuke manier om op die jaren terug 

te kijken. 

In the spotlight:  

Jeroen Jansz, oud-voorzitter buurtvereniging 



UPDATE: GROENE DAKEN 
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GEBIEDSVISIE  
SCHIPHOLWEG  
Donderdag 8 oktober werd de visie 
besproken in de gemeenteraad. Geluk-
kig waren de zorgen en argumenten uit 
de buurt nog niet vergeten, en bleken 
vele partijen deze in diverse amende-
menten te hebben verwoord.  
 

De gebiedsvisie werd geaccepteerd 
met de volgende amendementen: 

• openhouden van de kruising  

Schipholweg/Parmentierweg. 

• maximale bouwhoogte van nu 50 

naar 70 meter, met hoogteaccenten 
tot 90 meter, waar dat kan binnen 
de hoogbouwvisie. 

• verbreden van de Parmentierweg 

van 12 naar 20 meter, en het om-
vormen van het huidige plantsoen-
tje tot een strook van 8 meter breed 
groen over de gehele lengte van de 
Parmentierweg. 

• noodzaak van heroverweging kan-

toorbehoefte. 
 

Lees meer op onze website. 

 
INFORMATIEAVOND 
WILLEM DE ZWIJGER-
BRUG  
De afgelopen tijd is er gewerkt aan het 
uitvoeringsbesluit, dat nu klaar ligt 
voor bestuurlijke besluitvorming.  
De inhoud is conform wat tijdens het 
overleg tussen gemeente en buurtbe-
woners op 23 september is besproken.  
 

In hoofdlijnen gaat het om het realise-
ren van transparante geluidsschermen 
op de brug en het groene scherm aan 
de zuidzijde van het fietspad, waarbij 
het uitgangspunt een begroeid kokos-
scherm van circa 1,50 meter hoogte is. 
Daarnaast gaat het om het verbeteren 
van de fietspadaansluitingen en de 
groenvoorzieningen op en rondom de 
brug.  
 

Omdat de gemeente de buurt goed wil 
informeren over dit uitvoeringsbesluit 
is er op 11 november een informatie-
avond, online via teams. Een dezer 
dagen valt hiervoor een bewonersbrief 
op de mat bij omwonenden van de 
Willem de Zwijgerbrug. 

 

GESPOT IN DE  
BOEKENKAST  

In de speel-
tuin staat dit 
boekenhuisje 
speciaal voor 
kinderboeken. 
Binnen in de 
boekenkasten 
vind je nog 
meer kinder-
boeken.

SCHOONMAKEN 

WEBMASTER GEVONDEN 

Eind augustus is een groep buurtbewoners op gepaste afstand samengekomen op het 

'landje' tussen de Vendelstraat en Marislaan om verder te praten over de aanleg van 

groene daken. Tussen het groen heeft ‘dakcoach’ Anja Möltgen veel vragen over groene 

daken en zonnepanelen beantwoord. Er bleek serieuze interesse te zijn bij diverse be-

woners van de Maredijkbuurt. 
 

Daarop werd afgesproken om geza-

menlijk offertes aan te vragen, ter 

vergelijking en voor de subsidieaan-

vraag. Dat traject heeft Anja op 

zich genomen, waar iedereen haar 

dankbaar voor was! Negen geïnte-

resseerden - bewoners van de Aloë-

laan, Poelgeeststraat, Vendelstraat 

en Marislaan - hebben foto’s en 

informatie aan Anja gestuurd en er 

werd een Whatsapp-groep gevormd 

voor overleg. Anja: “De groep heeft 

heel mooi samengewerkt en elkaar 

geholpen met bijvoorbeeld het in-

scannen van de formulieren. Ook 

werd er altijd heel snel gereageerd, 

dat maakte voor mij alles heel mak-

kelijk!” 
 

Half september is er via een video-

call een tweede overleg geweest 

waarbij de ontvangen offertes zijn 

vergeleken. Gezamenlijk is gekozen 

om de opdracht aan 'Groene Daken 

Leiden' te geven. Momenteel wordt 

de aanvraag voor subsidie in het 

kader van 'Jaar van het Dak' door 

de gemeente beoordeeld, daarvoor 

heeft men acht weken de tijd.  

Er waren geluiden dat de bodem van de subsidiepot al in zicht was, waardoor er snel 

gehandeld moest worden. Inmiddels is de pot ge-

lukkig weer wat aangevuld.  

 

Als duidelijk is of er subsidie wordt toegekend, 

kunnen de geïnteresseerden de opdracht al of niet 

definitief maken en kan de groene dakbedekking 

besteld worden. Er is gekozen om de groene daken 

zelf te gaan aanleggen. Gelukkig zijn er bewoners 

in de buurt met ervaring en de leverancier heeft 

ook toegezegd te zullen helpen, dus dat gaat 

goedkomen! 

Toen Jeroen aankondigde dat hij wilde stoppen met 

het voorzitterschap zouden we niet alleen een goede 

voorzitter, maar ook onze webmaster verliezen.  
 

Gelukkig hebben we 

iemand gevonden die 

deze taak over wil  

nemen: Hans Spuijman.  
 

Als u op de website 

kijkt, staan er al heel 

wat berichten van zijn 

hand. Hans heeft erva-

ring met websites bou-

wen opgedaan in zijn 

vorige baan. Wij zijn blij 

met Hans! 

Het prikteam is in september 

weer actief geweest en heeft 5 

vuilniszakken zooi uit het groen 

gehaald. Hulde!   
 

Wilt u ook een keer meehelpen? 

Heel graag! Op 7 november om 

10 uur en op 1 januari om 12 

uur verzamelen we bij de speel-

tuin. Informatie bij Bert van 

Sprundel 06 136 81 169. 

Een al eerder aangelegd groen dak  
aan de Aloëlaan.  
Bij dit huis wordt nog een dak 
‘vergroend’ en ook de buren doen  
mee.  

(Foto: Sebastiaan Broerse)  

https://maredijkbuurt.nl/schipholweg-2/


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

Aanleiding voor een bijeenkomst in het Maredijkhuis was het 

wegvallen van de talkshow van Ruud (vanwege zijn vertrek 

naar Schiermonnikoog).  

Gelukkig zijn er nieuwe ideeën voor de zondagmiddag, eens per 

maand of vaker, of wellicht een ander moment in de week. Wat 

kunnen we gaan doen? Ideeën genoeg. Een paar plannen zijn al 

concreet, zie elders in de krant. 

 

• Een spellenmiddag voor de jeugd of voor iedereen.  

• Grote legpuzzels maken is met een groepje leuker.  

• Iets met lezen en jongeren, waarvoor we hulp kunnen vragen 

bij de bibliotheek.  

• Voorleesuurtje voor de kleintjes.  

• Een run door de wijk voor de kinderen.  

• Met versierde vervoersmiddelen door de wijk rijden. 

• Muziek. Naast het koor, samen muziek maken. Er zijn heel 

wat muzikanten in onze wijk. 

 

• Een workshop schrijven, proza en/of poëzie, borduren, quil-

ten, haken, breien, of mandela’s maken. 

• Lezingen. In de Maredijkbuurt wonen veel mensen die vanwe-

ge hun beroep, opleiding, hobby enz. interessante verhalen 

kunnen vertellen. 

• Het taalcafé voor mensen uit het buitenland die hun Neder-

lands willen verbeteren, door middel van conversatie. 

• Film draaien en bespreken. Tenslotte hebben we een beamer 

en een blinde muur.  
 

Verder waren er nog wat losse ideeën, zoals per straat een 

plantdag in het voorjaar organiseren. 
 

Jammer genoeg kunnen we nu nog niet met groepen bij elkaar 

komen in het Maredijkhuis, vanwege de coronamaatregelen. Dat 

betekent dat we nog tijd hebben voor het uitwerken van de 

plannen. Hiervoor vragen we mensen die deel willen nemen, 

mee willen helpen of nog anderen ideeën hebben. Opgeven bij 

diktoet1@gmail.com of, maredijk@gmail.com. 

MAREDIJK OP ZONDAG 

Het Schuttersveld is onderdeel van de Centrumroute en in 2022 gaat de gemeente deze straat op de schop nemen. Het doel is 

vooral om de bussen van het streekvervoer de ruimte te geven: betrouwbaar, comfortabel en hoogfrequent. Daarnaast wordt het 

hele Schuttersveld verbeterd en vergroend. 
 

Op 24 september vond een eerste klankbordgroep plaats over de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van het Schutters-

veld. Zes bewoners uit de buurt waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Na een presentatie van de plannen vroeg de gemeente de 

bewoners om hun inzichten, verwachtingen en zorgen te delen. Met deze input heeft de gemeente een bijgewerkt plan gemaakt, 

dat weer besproken is op 20 oktober.  

Na een toelichting op deze nieuwe plannen kwam nogmaals de ruimtelijke indeling aan de orde. We hebben gesproken over alter-

natieve indelingen van het driehoekige grasveld/parkeerplekken aan de Anthony Fokkerweg/Marislaan. De discussie leidde tot 

nieuwe vragen voor nader onderzoek. 
 

De gemeente streeft naar een verkeersplan dat ook in 2030 nog goed moet functioneren, rekening houdend met de verwachte 

groei in autoverkeer en met name een groei van 40% in fietsverkeer. Het verkeersplan voorziet in tweerichting-fietsverkeer aan 

beide kanten van het Schuttersveld, een extra oversteekplek tussen het station en het Achmea-gebouw en een voorrangspleintje 

bij de kruising van het Ballonpad en de Anthony Fokkerweg met het Schuttersveld.  

In december volgt een openbare presentatie van de definitieve versie van het plan voor geïnteresseerden.  
 

Met financiële steun van de ondernemersvereniging Business Platform Schipholweg-Schuttersveld gaan we een bio-

diverse berm aanleggen op een deel van het grasveld, net zoiets als langs de Rijnsburgersingel/Maresingel.  

Contactpersoon hiervoor is Willy Loomans. Voor suggesties: willyloomans01@gmail.com 

HERINRICHTING SCHUTTERSVELD 

mailto:diktoet1@gmail.com
mailto:maredijk@gmail.com
mailto:willyloomans01@gmail.com


CREATIEVE WORKSHOPS 
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FRIDAY AFTERNOON DUTCH CHAT 

PUZZELBIEB HEROPEND 

Wij willen diverse creatieve activiteiten/ workshops gaan aanbieden aan onze 

buurtbewoners, van jong tot oud.  

Je kunt denken aan mandala’s tekenen, 

creatief met techniek, diverse hand-

werktechnieken, mozaïeken, schilderen 

etc.  

Dit willen we met een klein groepje 

voorbereiden en vormgeven. 

 

We zijn op zoek naar enthousiaste-

lingen die dit samen met ons willen 

gaan organiseren. 

Daarnaast zijn we op zoek naar 

mensen die een workshop willen 

verzorgen. 

Vind jij het leuk om te organiseren 

en creatief bezig te zijn en/of wil je 

je vaardigheden delen met de 

buurtbewoners?  

 

Meld je dan, stuur een e-mail naar  

sigridmcjansen@gmail.com  

 

Wil je in je mail vermelden of je wilt 

helpen met organiseren, of dat je een 

workshop wilt verzorgen. 

 

Florence Zaalberg 

Sigrid Jansen 

Nu het weer wat minder wordt, de dagen korter  en 

we door de aangescherpte coronamaatregelen wel-

licht weer meer thuis zijn, heropenen we de  

legpuzzelbieb.  
 

Op Aloëlaan 41a kunt u weer terecht voor het lenen 

en omruilen van puzzels. Van 63 tot 2000 stukjes. Er 

staat een stapeltje waar u uit kunt kiezen, inclusief 

een instructie van het RIVM hoe om te gaan met de 

puzzels in deze coronatijd.  
 

Kun je niet zelf de deur uit, bel dan met Christa de 

Boer 06 526 498 28. 

 One of the ideas which emerged 

from a brainstorm about new activi-

ties was an event called “Friday 

Afternoon Dutch Chat”. Here, peo-

ple from the Maredijkbuurt who are 

not that fluent yet in Dutch can 

have a “gezellig” and relaxed chat 

with native speakers. 

The first Chat will probably not take 

place until 2021 (Corona), but… 

who would like to help organiz-

ing this? Shall we have a chat in 

a corona-proof way? Please send 

a message to maredijk-

buurt@gmail.com 

Bij een brainstorm voor activiteiten 

in onze buurt werd geopperd om 

een “Friday Afternoon Dutch Chat” 

te houden waar buurtbewoners die 

het Nederlands niet helemaal 

machtig zijn in een ongedwongen 

omgeving (relaxed heet dat in het 

Engels) kunnen kletsen met native 

speakers. 

De eerste Chat zal pas in 2021 

plaatsvinden (Corona), maar… 

wie wil er meehelpen dit van de 

grond te krijgen? Kunnen we 

een keer Corona-proof overleg-

gen? Meld je dan bij maredijk-

buurt@gmail.com  

 

LEESCLUB MAREDIJKHUIS 
Voor de bewoners van de Maredijkbuurt hebben we 

het plan opgevat om een leesclub op te richten. Veel 

bewoners van de Maredijkbuurt zijn verwoede lezers 

en wat is er leuker dan samen een boek te bespreken 

en leeservaringen met elkaar te delen?  

Iedere acht weken stellen we een boek centraal dat 

vervolgens wordt gelezen en tijdens een bijeenkomst 

in het Maredijkhuis wordt besproken. Dat kan een 

roman zijn, maar ook non-fictie. Deelname is vrij. Er 

is dus geen verplichting om bij iedere bijeenkomst 

aanwezig te zijn.  
 

Op zondagmiddag 31 januari 2021 is de eerste 

bijeenkomst gepland.   
 

Het boek dat zal worden 

besproken is ‘t Hooge Nest 

van Roxane van Iperen.  

Het is de indrukwekkende 

geschiedenis van een villa in 

’t Gooi waar tijdens de oor-

log onderduikers zaten, on-

der de neus van NSB-buren 

en nazi-kopstukken, en van 

waaruit verzetsactiviteiten 

werden ondernomen.  
 

Aanmelden voor de eerste 

bijeenkomst van de leesclub 

kunt u bij Peter Cambier, via 

mailadres 

p.cambier@planet.nl  

mailto:sigridmcjansen@gmail.com
mailto:maredijkbuurt@gmail.com
mailto:maredijkbuurt@gmail.com
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

 

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 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00 Boeken in de wijk 

 

Geplande activiteiten 

11 november  17:00 Stint Maarten, kinderen gaan de deuren langs  

 -19:00 
 

11 november  Informatieavond Willen de Zwijgerbrug, online via Teams. Info: bewonersbrief. 
 

31 januari tijd nader Leesclub Maredijkhuis. Contact Peter Cambier via p.cambier@planet.nl  

 

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 

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 
 

NIEUW: 

LEESCLUB, contact Peter Cambier via p.cambier@planet.nl 

CREATIEVE WORKSHOPS, contact Florence Zaalberg en Sigrid Jansen via sigridmcjansen@gmail.com 

FRIDAY AFTERNOON DUTCH CHAT, contact via maredijkbuurt@gmail.com 

 
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 

betrokken voelen met elkaar en 

met de buurt.  

 

Bent u nog geen lid van de buurt-

vereniging? Vul dan het aanmeld-

formulier in op onze website 

www.maredijkbuurt.nl.  

 

Het kost u slechts 7,50 euro per 

jaar.  

Wilt u het formulier in uw brieven-

bus  

ontvangen? Belt u dan 071-

5139225 of loop langs bij Aloëlaan 

41a (secretaris Christa de Boer). 

 

        

DE BUURTBANK IN GEBRUIK….  


