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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  

 
PLEASE TRANSLATE 

Omdat er in onze buurt een aantal mensen met verschillende nationaliteiten 
woont, bereikt ons regelmatig de vraag of de buurtkrant in het Engels vertaald 
kan worden. De hele krant vertalen is echter een kostbare aangelegenheid, 
omdat die dan ook dubbel zo dik en duur wordt. 
 

Toch willen we aan de vraag voldoen en de krant in het Engels laten vertalen. 
Met een verwijzing in de papieren krant naar de website waar dan wel een En-
gelse versie op komt. 
 

Voor deze klus zijn we op zoek naar iemand die de krant kan vertalen.  
 
Eventueel een verkorte versie. Uw 
buitenlandse wijkgenoten zullen u 
daar dankbaar voor zijn.  
 

De krant komt vijf keer per jaar uit. 
Zijn er meer mensen die mee willen 
helpen aan een vertaling, dan kan 
het per toerbeurt. 
 

Geef u op bij  maredijk-
buurt@gmail.com 

BEWONERS  

MAREDIJKBUURT  

HELPEN  

DE HUISMUS  
Wie kent ze niet, die groepen vrolijke, tsjilpende mussen ? De 

huismus als soort is echter helaas in  gevaar, door steeds 

schaarser wordende nestgelegenheid in de steden. Maar .. met 

nestkasten kunnen we de huismus een handje helpen.  
 

Uitgangspunt werd de populatie mussen die al jaren broedt in 

de fietsenstalling van het station. Nieuwe kasten daar vlakbij 

kunnen de mussen naar verwachting wel vinden: zo kwam de 

Maredijkbuurt in beeld. Bewoners in onze buurt stelden hun 

muur te beschikking om de kasten aan op te hangen.  

Omdat mussen in kolonies leven, moeten er steeds meerdere 

kasten bij elkaar hangen en er moet voldoende groen en water 

in de buurt zijn.   

Het is gelukt: Zaterdag 9 oktober hebben Ted en de leden van 

de nestkastenwerkgroep op 3 locaties in de Maredijkbuurt de 

kasten opgehangen: Marislaan, Aloëlaan en de Buurttuin  

Nu maar afwachten of de mussen het volgend voorjaar hun 

nieuwe woningen gaan vinden. 
 

Voor info en vragen: nestkastenwerkgroepleiden@gmail.com 

Een zak mussenvoer als dank voor de 
“kastvrijheid” 

CORONAPAS 

 

Bij activiteiten in het Maredijkhuis 
hanteren we de regels van het RIVM.  
 

Dat betekent o.a. dat bezoekers van-
af 13 jaar een geldig coronabewijs bij 
zich moeten hebben. 
Het geldt bijvoorbeeld op 7 november 
bij Ruud aan tafel en het optreden 
van het Hardkoor op 21 december.  
 

Mocht het zo zijn dat de regels veran-
deren, dan plaatsen we een bericht 
op de website www.maredijkbuurt.nl  



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) 
 

Yolanda uit de Piet Heinstraat is deze keer aan de beurt om als 

hoofdpersoon te figureren in deze rubriek. Dat heeft ze 

wel verdiend, want ze prikt al jaren zakken vol 

vuil in de Maredijkbuurt.  
 

Yolanda is geboren in Alkmaar. “Ik ben 

een kaaskop, heb een jaar of vijf in 

Alkmaar gewoond, daarna in den Hel-

der, een jaar in Afrika met het gezin 

en vervolgens in Ermelo. Daar heb 

ik de middelbare school gedaan. 

Daarna ging ik psychologie stu-

deren in Leiden.” Op de univer-

siteit werd al snel duidelijk dat 

statistiek het struikelblok was 

en daarom is Yolanda naar de 

Sociale Academie gegaan, 

tegenwoordig HBO Maat-

schappelijk Werk geheten. Ze 

is nog steeds maatschappelijk 

werkster. 
  

Na op dure kamers en etages 

te hebben gewoond kwam ze 

in de Maredijkbuurt terecht. 

Ze fietste toevallig langs de 

Piet Heinstraat en werd ver-

liefd. “Wat is dit een schattig 

straatje, als ik daar eens zou 

kunnen gaan wonen.” Haar droom 

kwam in 1989 uit toen er een huis-

je te koop stond. Ze woont nog 

steeds met veel plezier in de Maredijk-

buurt. “Het is een rustige en veilige 

buurt, dicht bij de stad en het station. Ik 

doe nu nog niet zo veel mee met activiteiten 

in de buurt, maar als ik stop met werken ga ik dat 

allemaal eens opnieuw bekijken. Ik ben sinds kort wel 

actief in de buurttuin.”  
 

Het vuil prikken is jaren geleden begonnen door een wedden-

schap met en vriendin, die zij verloor. Ze moest toen vuil gaan 

prikken en Yolanda ging met haar mee. Dat vond ze eigenlijk 

heel leuk en ze is daar vervolgens alleen mee doorge-

gaan. “Eerst ook in andere wijken, maar steeds 

meer in de Maredijkbuurt, omdat het zo over-

zichtelijk is. Als ik dan twee, drie keer ge-

weest ben, kan ik zeggen, dat dit hele 

kleine stukje van de wereld schoon is. 

Een ander zal het niet zien, maar ik 

weet het wel.”  

Om gemotiveerd te blijven houdt 

Yolanda zichzelf steeds voor dat het 

plastic dat ze raapt niet in het wa-

ter terecht komt en dat de plastic 

soup weer ietje pietsje minder 

groot wordt. “Als je je gaat erge-

ren aan al het zwerfvuil dat de 

volgende dag weer op het par-

keerterrein ligt bij de Marislaan, 

houd je het niet vol en word je 

zuur.  
 

Ik heb ook een app, Helemaal 

Groen genaamd, die het aantal 

kilometers bijhoudt wat je gelo-

pen hebt tijdens het prikken. Daar 

kun je ook zien hoeveel kilometers 

er schoongemaakt zijn in Leiden en 

in de rest van het land. Op die ma-

nier voel je je ook onderdeel van een 

groter geheel”.  
 

Yolanda zou het leuk vinden om een 

groepje vuilprikkers te hebben in de Mare-

dijkbuurt, die 1x in de week op een vast tijd-

stip de buurt gaat opschonen. Het is de bedoe-

ling dat het vrijblijvend is, maar er wel iedere week 

een paar gaan. “Het is leuker om het met meerdere 

mensen te doen, het geeft veel voldoening en ik ga er zeker 

nog een aantal jaren mee door” besluit Yolanda. 

In the spotlight: Yolanda 

Gezocht: mensen, die 1x per week in een groepje zwerfvuil willen verwijderen uit de wijk. Opgeven kan bij de buurt-

vereniging: maredijkbuurt@gmail.com 

 

TIJDELIJKE STOP OP VERKAMERING 

 

Het college van B&W heeft besloten dat 
er een tijdelijke stop komt op het verle-
nen van vergunningen voor het omzet-
ten van woningen naar kleinere woon-
ruimten, zoals bij verkamering of verde-
ling in appartementen. Dit in afwachting 
van aanpassingen in landelijke wetge-
ving.  
 

Naar verwachting gaat leefbaarheid ook 
meewegen bij vergunningaanvragen. Dit 
klinkt als een hoopvol bericht.  
 

In onze werkgroep zullen we de ontwik-
kelingen nauwgezet volgen.  
 

Ook rond dit onderwerp de oproep: 
misstanden en overlast (blijven) 
melden bij de gemeente via de Mijn-
Gemeente app. 



B U U R T K R A N T  ’ K I J K  O P  D E  W I J K ’   N O V E M B E R  2 0 2 1  

14 NOVEMBER 
LEESCLUB 
Op zondag 14 november komt de lees-
club weer bij elkaar.  
 

Na de succesvolle bijeenkomst van 
eind september, waarin ‘t Hooge Nest 
van Roxane van 
Iperen werd be-
sproken, gaan we 
deze keer in op het 
onlangs verschenen 
‘Waarheidszoekers’ 
van Cees Zweistra, 
filosoof en docent 
rechtstheorie aan 
de Erasmusuniver-
siteit. ‘Wat bezielt 
complotdenkers?’ 
vormt de centrale 
vraag van het boek. Is het nieuwe 
complotdenken een vorm van kritiek, 
of is het een alarmerend signaal van 
een technologische cultuur die dreigt te 
ontsporen?  
 

U bent op 14 november van harte wel-
kom vanaf 14.00 uur in het Maredijk-
huis. Verzoek om uw komst vooraf 
even te melden via mailadres 
p.cambier@planet.nl 

 

ZINGEN OP DE  
MAANDAGOCHTEND 
Meezingen in het buurtkoor, iets voor 
jou? Zeg niet: ik kan niet zingen, want 
iedereen kan zingen, alleen kan de een 
het beter dan de ander.  
 

Het buurtkoor SingIn’ is laagdrempelig; 
iedereen kan meezingen. Kun je het 
nog niet zo goed, dan zul je zien dat 
het elke keer beter gaat.  
We zingen onder leiding van onze diri-
gent Dorine Maalcke op maandagoch-
tend van 11 tot 12 in het Maredijkhuis. 
We beginnen altijd met inzingoefenin-
gen en daarna zingen we de liedjes uit 
het repertoire. Dat zijn o.a. canons, 
volksliedjes, oud en modern, Neder-
lands, Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Italiaans en ook Russisch (fonetische 
tekst).  
 

Een paar keer op proef meezingen? De 
contributie bedraagt € 12,50 per 
maand. Daar betalen we de dirigent en 
de zaalhuur van.   
Contact: Joke  071-5222509. 
 

 

GESPOT IN DE  
BOEKENKAST  

Heb je de diverse 
boeken over Lei-
den en omgeving al 
ontdekt? Of ben je 
op zoek naar een 
lekkere thriller? 
Met de openstelling 
van het Maredijk-
huis is ook de Boe-
kenkast weer toe-
gankelijk! Grijp je 
kans!

VUILNIS NAAST DE AFVALCONTAINERS 

Op 26 oktober vond in het 

Maredijkhuis het wijkge-

sprek plaats over een 

aardgasvrij Leiden.  
 

Dit is een initiatief van de 

gemeente: via gesprekken 

door heel de stad ideeën 

en zorgen van bewoners te 

verzamelen op zoek naar 

de meest kansrijke alter-

natieven. Het doel is om 

per wijk te komen tot be-

trouwbare, betaalbare, 

duurzame en breed gedra-

gen oplossingen.  
 

De opbrengsten van de wijkgesprekken worden verwerkt in de Transitievisie Warmte, 

die eind dit jaar gereed zal zijn. De gemeente heeft al een concept (zie gagoed.nl) opge-

steld dat wordt besproken in de raadsvergadering op 25 november. Tot die tijd kunnen 

we onze inzichten officieel kenbaar maken via een eventuele (buurt)zienswijze.  
 

De Maredijkbuurtvereniging  komt graag in contact met bewoners die willen meedenken 

over dit onderwerp.  Meld je aan bij maredijkbuurt@gmail.com. 
 

In de ALV spraken buurtbewoners hun ergernis uit over het vuilnis naast de afvalcon-

tainers op de Anthony Fokkerweg. Het bestuur heeft contact opgenomen met de ge-

meente en de afvalcoach Piet van Vegten is langsgekomen.  
 

Er zit nu op de afvalcontainers een extra waarschuwingssticker met vermelding van de 

boete. De restafvalcontainers worden op afstand in de gaten gehouden en bij een vul-

graad van 70% de volgende werkdag geleegd.  

Sommige afvalcontainers hebben een klein luikje voor los afval, waar dan geen pas 

voor nodig is. In nieuwe afvalcontainers zal dit luikje zichtbaarder aan de voorkant 

komen.  
 

De gemeente weet 'vuil trekt vuil aan' en wil snel 

reageren op meldingen van zwerfafval. De afval-

coach roept dan ook op om misstanden di-

rect te melden, via de website 

www.gemeenteleiden.nl of nog beter via de 

app MijnGemeente. Via deze app kan eenieder 

allerlei klachten en overlast melden.  
 

Inmiddels hebben we in het Leidsch Dagblad 

kunnen lezen dat de gemeente een grote actie 

ontplooit om het vuilnis weer te beheersen.  

ENERGIETRANSITIE 

mailto:p.cambier@planet.nl


DE BUURT WORDT STEEDS SCHONER 
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LAM HANDJE 

KERSTCONCERT MAREDIJKHUIS 

Op zaterdag 11 september is een 

groepje buurtbewoners weer de 

buurt ingegaan om zwerfvuil te 

rapen. We vonden blikjes, fles-

jes, plastic zakken en allerlei 

verpakkingen.  

Maar wat eerder al was te zien, 

bleek te kloppen: er ligt steeds 

minder vuil. De buurt wordt 

schoner.  
 

Waardoor dat komt, is moeilijk 

precies te zeggen. Duidelijk is 

wel, dat een schone omgeving 

minder uitnodigt om afval maar 

op straat te gooien. En misschien 

nog wel belangrijker: er zijn 

steeds meer buurtbewoners die hun 

eigen stoep, straat en directe omgeving 

schoonhouden. Dat helpt natuurlijk 

enorm. 
 

Wat echt nog wel beter kan: de vele 

sigarettenpeuken. In sigarettenfilters 

zit namelijk ook plastic. Per jaar worden 

er alleen al in Nederland miljarden peu-

ken weggegooid, op straat en in de 

natuur. Het plastic in die peuken komt 

uiteindelijk in het water en onze voed-

selketen terecht.  

Voorlopig nog voldoende werk aan de 

winkel. Redenen genoeg om met de 

schoonmaakacties door te gaan. Onze 

buurt kan nóg veel schoner. 

Kerstconcert Maredijkhuis op dinsdagavond 21 december om 

19.30 uur. 

        

Komt u meezingen of luisteren op dinsdagavond vanaf 

19.30 uur?  
 

Wij zijn het HARDKOOR, een klassiek koor met 25 leden. We zijn 

heel blij dat we kunnen oefenen in het Maredijkhuis en zullen 

daarom voor buurtbewoners, jong en oud, kerstliedjes en  

Christmas carols ten gehore brengen. 
 

Komt u ook? De vuurkorven branden, de deuren staan open en de 

chocolademelk en wijn zijn warm! Denk aan de coronapas. 

Velen hebben het gesignaleerd.  

Het beeld op de hoek van de 

Marislaan en de Aloëlaan had 

een lam handje.  

 

Gelukkig is Toyoko aan de slag 

gegaan en heeft de hand weer 

vakkundig gerepareerd. 

 

Ooit vormde het beeld een 

protest tegen het voornemen 

van de gemeente om van de 

Marislaan een doorgaande 

straat te maken. En later om 

de ingang van de Lammer-

markt parkeergarage in de 

Marislaan te laten beginnen.  

Hopelijk kan hij er weer een 

tijdje tegen en ons behoeden 

voor dit soort plannen. 

VOGELHUISJES MAKEN 
Vogels zijn vanaf de winter op zoek naar een broed-

plaats. Niet alleen de mussen maar ook de mezen 

willen we gastvrijheid bieden.  
 

Op 9 januari 

om 14.00 uur 

gaan we in het 

Maredijkhuis 

vogelhuisjes 

maken.  

Wij zorgen voor 

materiaal.  
 

Nu zoeken we 

nog een paar 

handige han-

den, die willen 

helpen bij het 

in elkaar zetten 

van de huisjes.  
 

Maar ook als je 

niet zo handig 

bent, ben je 

van harte wel-

kom.  
 

Toegang gratis.  

Opgeven bij sigridmcjansen@gmail.com 



  

SINT MAARTEN VIERING MAREDIJKBUURT  

 

15:00-17:00  Lampion knutselen In het Maredijkhuis.  
 Sint Maarten lopen is het leukst met een zelfgemaakte lampion! 

De speeltuinvereniging zorgt voor de materialen en een aantal 
leuke en nieuwe ideeën voor een mooie lampion.  
Deelname is gratis voor leden van de speeltuinvereniging. 
We zullen bij het knutselen lampionstokjes verkopen 

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 lekkers van de 
“rijke mensen”  waar ze aanbellen. 

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 zicht-
baar achter een raam dichtbij 
de deur. 

 Zorg voor wat lekkers in huis om 
aan de kinderen te kunnen geven. 
 

DOEN JULLIE MEE?? 

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

Speeltuinportier Mohammad Sattari heeft eind september zijn afscheidsetentje en -cadeaus gekregen.  
 

Mohammad heeft ongeveer 17 jaar in Speeltuin Rondom de Maredijk gewerkt. Officieel ging hij 

vorig jaar mei al met pensioen, maar door alle lockdowns en maatregelen kwam het er niet 

eerder van om hem in het zonnetje te zetten.  

Overigens kan Mohammad de speeltuin nog niet missen en blijft hij zich er voorlopig als vrij-

williger inzetten. Onder meer zal hij nog de inkoop van ijsjes, blikjes, koffie, thee en snoep 

blijven doen. Ook kun je hem voorlopig nog een dag per week (woensdag) op zijn vertrouwde 

plek zien zitten als gastheer. 
 

Het lukte eerst heel lang niet om een opvolger te vinden. Een groot deel van de coronatijd is 

de speeltuin daarom open geweest zonder toezicht.  

Maar inmiddels kan het speeltuinbestuur met 

grote tevredenheid melden dat de vacature is 

vervuld. Gaiety Kruit is voortaan drie dagen 

per week aanwezig als gastvrouw. Naast 

haar werk in de speeltuin is Gaiety heel actief 

bij de scouting.  
 

Daarnaast is op de dinsdag Ibrahim Kurt 

als vrijwillig gastheer actief in de speeltuin.  
 

Beiden gaan ook activiteiten voor de kin-

deren (helpen) organiseren, zodat de speel-

tuin straks weer veel te bieden heeft. Te be-

ginnen met de vieringen van Sint-Maarten en 

Sinterklaas. Meer informatie over deze activi-

teiten hieronder op deze pagina. 

AFSCHEID EN OPVOLGING MOHAMMAD 

Tijdens een potje basketbal languit in een 

plas vallen.  Dat gebeurt regelmatig, omdat 

de betonvloer veel kuilen en gaten telt. 

Gelukkig wordt dat binnenkort aangepakt. 

De gemeente legt er een nieuwe betonvloer 

waardoor de spelers minder snel zullen 

vallen. Het veldje wordt weer aantrekkelij-

ker om te gaan spelen. 

BASKETBALVELDJE 
BIJ DE SPEELTUIN 
OPGEKNAPT 

Op woensdag 1 december om 14.30u begint de grote Sinterklaasshow, waarin Piet Marino zingt en danst met zijn hulppieten 

en iedereen zingt en danst mee. Het wordt een fantastisch feest, want Sint en Piet komen op bezoek en nemen natuurlijk  

cadeautjes mee. Daar moet je bij zijn! 
 

Alleen voor kinderen tussen 3 en 8 jaar die lid zijn van de speeltuinvereniging. Opgeven kan via ledenmaredijk@gmail.com.  

Tot 1 december! 

SINTERKLAAS TERUG OP DE MAREDIJK 
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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. 

  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 
  

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: Sigrid Jansen 06 115 24 565 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00 Boeken in de wijk 

 

Geplande activiteiten 

7 november  10:00 Knutselochtend in Maredijkhuis, in samenwerking met Technika 10 (tot 12:30) 

 15:00 De laatste ‘Bij Ruud aan tafel’.  

11 november 15:00 Sint Maarten. Lampions knutselen en de deuren langs.  

14 november 10:00 Knutselochtend in Maredijkhuis, in samenwerking met Technika 10 (tot 12:30)  

 14:00 Leesclub Maredijkhuis. Contact Peter Cambier via p.cambier@planet.nl  

1 december 14:30 Sinterklaasfeest Speeltuin. 

21 december 19:30 Kerstconcert 

9 januari 14:00 Vogelhuisjes maken. 

 

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

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

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 

ETENOPDEMAREDIJK, contact: etenopdemaredijk@gmail.com 

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 

 

Wijkagent Lakhdar ben Taieb is te bereiken op Langegracht 11, Leiden 0900-8844  
@Wijkagent_Lakhdaris op instagram  

 

        WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft in-

middels ca. 220 leden, mensen 

die zich betrokken voelen met 

elkaar en met de buurt.  

 

Bent u nog geen lid van de 

buurtvereniging? Vul dan het 

aanmeldformulier in op onze 

website www.maredijkbuurt.nl.  

 

Het kost u slechts 7,50 euro 

per jaar.  

Wilt u het formulier in uw brie-

venbus ontvangen? Belt u dan 

071-5139225 of loop langs bij 

Aloëlaan 41a (secretaris Chris-

ta de Boer). HERFST IN DE MAREDIJKBUURT….  


