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BUURTSCHOONMAAK 
NIEUWE STIJL
De afgelopen jaren gingen we zo af 
en toe met een groepje de  buurt in 
om zwerfvuil te rapen. Een paar keer 
per jaar, niet heel regelmatig. 
Intussen zijn er steeds meer buurt-
bewoners die ook in hun eentje 
straatvuil aan het opruimen zijn. 
Eén van hen is Yolanda Hakemulder. 
Zij werd  geïnterviewd in de vorige 
buurtkrant. Zij deed toen de oproep 
1 keer per week samen vuil te gaan prikken. Dat gaan we nu proberen. 
Het idee is iedere zaterdag een uurtje: van 11 tot 12 uur. Zo kunnen we de buurt beter
schoonhouden. Een paar mensen per week is prima. Als het je wat lijkt, is het echt niet nodig
om iedere week mee te doen, alleen als je tijd en zin hebt. 
We beginnen hiermee op zaterdag 15 januari. Start om 11 uur bij het Maredijkhuis. Je hoeft je
niet aan te melden, kom gewoon!
Daarna dus iedere zaterdag. Knijpers, handschoenen en vuilniszakken zijn aanwezig. 

Informatie: yolandahakemulder@hotmail.com of bertvansprundel@xs4all.nl 

GEEF DE MEES EEN HUISJE

In de winter gaan de vogels op zoek naar een broedplaats. Door het maken en
ophangen van een nestkastje zorg je dat er nog meer nestgelegenheid komt in
onze buurt. 
De pakketjes, de bouwtekeningen en werkbeschrijvingen liggen al klaar. Het
hout is gezaagd en gratis geleverd door het houtbedrijf Barnwoodweb. 
Het was de bedoeling om op 9 januari om 14.00 uur in het Maredijkhuis te gaan
timmeren. Maar…we gaan er nu van uit dat dat door de coronamaatregelen niet
gaat lukken. 
De vogels moeten daar echter niet onder lijden. Dus hebben we het volgende
bedacht: de pakketten kunnen vanaf 30 december opgehaald worden. Zelf kun
je dan thuis aan de slag.
Geef je op bij Sigrid Jansen, tel. 06 11 52 45 65, of Christa de Boer 
06 52 64 98 28 (op is op).
En wie al nieuwsgierig is hoe je zo’n kastje in elkaar zet, hierbij de link van
natuurmonumenten: 
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/kinderen/zo-maak-je-een-
vogelhuisje

NIEUWJAARSBORREL OP 28 JANUARI 2022

Graag willen wij met alle buurtgenoten het glas heffen op een goed en gezond nieuwjaar !
Dat doen we met zo veel mogelijk mensen. Dus………… neem de buren mee. Altijd heel gezellig om
buurtgenoten weer te spreken en nieuwe mensen te ontmoeten. Wij zorgen voor de hapjes en de
drankjes.

P.S. we doen het wel coronaproof, dus kijk in januari nog even op de website.
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IN THE SPOTLIGHT: SOFIE VAN KOPPEN

Deze keer een verhaal over een jonge bewoner van de Maredijkbuurt. 
Ze heet Sofie van Koppen, is 25 jaar en woont sinds ruim een jaar 
aan het Schoolmeesterpad met haar vriend. Sofie is opgegroeid in 
Prinsenbeek, een klein dorpje bij Breda. Daarna verhuisde ze voor 
haar studie naar Leiden. Ze studeerde biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool van Leiden en heeft 
daarna een premaster gedaan om de master biomedische 
wetenschappen te gaan doen.
Omdat Leiden in 2022 tot City of Science in Europa is uitgeroepen, 
wil Sofie daar op wat voor manier dan ook aan meewerken. 
Sofie: “Op dit moment ben ik geen onderdeel van de organisatie, 
maar ze kennen me wel, want ik heb overal mijn gezicht al laten zien. 
Ik ben vooral geïnteresseerd in de medische onderwerpen, omdat 
daar mijn expertise ligt. Maar met een ander leuk onderwerp wil ik 
ook meedoen.” Via haar studie is Sofie in aanraking gekomen met 
Lucien Geelhoed, die op de universiteit vertelde over City of Science. 
“Ik ben meteen op hem af gestapt en heb gezegd dat ik het heel leuk 
vond en graag mee wilde denken en doen. Daarnaast heb ik contact 
gezocht met de contactpersoon van Leiden2022 die gaat over de 
medische onderwerpen vanuit het LUMC . En tegelijk heb ik contact 
opgenomen met het bestuur van de buurtvereniging of zij mee willen 
doen aan dit project. Het is de bedoeling dat mensen zich gedurende 
2022 bewust worden dat er achter alles in het dagelijks leven 
wetenschap zit.
Er zijn genoeg ideeën om in de wijk uit te voeren. 
Sofie wil via de buurtkrant mensen werven voor een werkgroep, die de ideeën verder uitwerkt en uitvoert.
Over de buurt zegt Sofie: “De eerste keer dat ik het krantje binnen kreeg werd ik helemaal vrolijk. Ik merk ook wel dat
het een heel ander soort wijk is dan andere wijken in Leiden. De mensen zeggen hoi tegen je op straat en het is
allemaal heel gemoedelijk. Maar ik ben ook wel blij dat bij mij in de flat veel studenten wonen, zodat ik me geen
buitenbeentje voel.” Sofie en de andere bewoners van het Schoolmeesterpad zijn bezig een Whatsappgroep op te
zetten om de contacten met elkaar te verstevigen en daar is aardig wat belangstelling voor. 
 Op de vraag wat Sofie leuk vindt in de buurt antwoordt ze: “ Ik vind het leuk dat de natuur op een heel aantal plekken
in de buurt vrij wild is en ze de natuur dus zijn gang laten gaan en verder lijkt het me erg leuk om een keer bij een
buurtfeest en –maaltijd aanwezig te zijn. Mijn levensmotto is: ‘Spring in het diepe en ga maar zwemmen. Je komt altijd
wel weer boven en als het niet lukt heb je het in ieder geval geprobeerd’ ”
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OPROEP DEELNAME LEIDEN 2022!

Leiden is uitverkozen als European City of Science. Dat is een hele
eer! De organisatie Kennisstad Leiden heeft bedacht om elke dag
van het jaar een evenement te organiseren. Ze willen iedere
inwoner van Leiden en omgeving, jong en oud, erbij betrekken. Elke
dag staat in het teken van een bepaald onderwerp; de
onderwerpen staan al vast, maar de invulling nog niet. De
onderwerpen zijn ook te vinden op de pagina’s van de
scheurkalender (zie foto boven), die je gratis kan ophalen in
bibliotheken en op de markt. Als je de QR-code scant op de pagina
van de scheurkalender krijg je te zien wat er die dag te doen is. Er
is ook een speciale radiozender, Radio Weetlust en ook Sleutelstad
geeft veel extra informatie. Meer informatie www.leiden2022.nl.

We willen als buurt hier graag aan meedoen. We gaan eerst een
onderwerp en datum kiezen en daar dan samen invulling aan
geven. De Merenwijk organiseert bijvoorbeeld een
vleermuizenjacht; misschien willen wij wat doen met onze mussen
of de beestjes in de sloten bestuderen, of ..... Van alles is mogelijk,
als het maar de nieuwsgierigheid prikkelt. 
Als je mee wil doen, meld je dan aan bij maredijkbuurt@gmail.com!
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K O R T  N I E U W S

IN ENGLISH PLEASE.. . .

In de vorige buurtkrant stond een oproep
voor vertalers van de buurtkrant.
Fantastisch dat zich drie mensen aangemeld
hebben om deze klus op zich te nemen.
Vanaf deze krant komt de vertaling in het
Engels op de website www.maredijkbuurt.nl.
Deze is te vinden onder de knop: 
click here for the short English version
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LEESCLUB 

Op zondag 20 februari a.s. komt de leesclub
Maredijkbuurt weer bij elkaar. Deze keer treffen we
elkaar bij Sigrid Jansen, Marislaan 59. We beginnen om
14.00 uur. 

Er staan twee boeken op het programma. ‘Ik lach om
niet te huilen’ van Lex Kroon is een roman die al in
1984 is verschenen. Maar dit boek heeft hernieuwde
aandacht gekregen door schrijver Özcan Akyol (‘Eus’),
omdat de roman hem inspireerde om zelf schrijver te
worden. ‘Ik lach om niet te huilen’ is een rauw boek,
brutaal en openhartig, waarin het hoofdpersonage
uiteindelijk eindigt als cocaïnesnuivende koppelbaas.

Het tweede boek is ‘De belofte,’ de Nederlandse
vertaling van ‘The promise’, de jongste roman van de
Zuid-Afrikaanse auteur Damon Galgut,  waarmee hij dit
jaar de Britse Booker Prize heeft gewonnen. ‘De belofte’
is de geschiedenis van een blanke boerenfamilie. Aan
de zwarte huishoudster doet de familie een belofte.
Haar wordt na jaren trouwe dienst een eigen huis met
een eigen stukje land in het vooruitzicht gesteld. Maar
houdt de familie zich daaraan? 

Alle belangstellenden zijn welkom. Verzoek om uw
komst vooraf even te melden bij Peter Cambier, via
mailadres p.cambier@planet.nl 

      
DE PUZZELBIEB IS WEER OPEN

Nu de kinderen vakantie hebben, we  weer
meer thuis zitten, veel winkels gesloten, de
sportscholen, theaters, bioscopen en 
 restaurants dicht is het tijd om de
puzzelbieb weer te openen.
Voor wie zich verveelt en zin heeft om een
legpuzzel te maken, kan terecht in de
Aloëlaan  op nummer 41a. We hebben nog
een stapel 'Jan-van-Haasterens', van 500 tot
2000 stukjes.

BUURTVISIE AANPASSEN AAN DE HUIDIGE
UITDAGINGEN! 
Met de buurtvereniging willen we samen een optimaal
woon- en leefklimaat in de Maredijkbuurt realiseren. De
buurtvisie,  gezamenlijk opgesteld in 2018, is daarbij
zeer bepalend: het geeft richting aan al onze
buurtactiviteiten en het overleg met diverse instanties.
Zo’n visie verhoogt ook onze geloofwaardigheid in de
participatietrajecten van de gemeente. De huidige visie
verdient zo langzamerhand een update: opnieuw eens
even kijken waar we nu staan, wat zijn de huidige
uitdagingen, en hoe gaan we daarop reageren en
handelen. 
We denken aan een paar avonden ter voorbereiding in
de komende maanden, gevolgd door buurtraadpleging
en overleg in het buurthuis, dan de verwerking van deze
input en uiteindelijk een definitieve terugkoppeling naar
de buurt. Thema’s als leefklimaat, duurzaamheid,
vergroening, veiligheid, sociale activiteiten en
zorgzaamheid zullen ongetwijfeld aan de orde komen.
We zoeken buurtbewoners die zich hiervoor willen
inzetten in een werkgroep. We zien graag een
representatieve samenstelling, de enige vereiste is:
liefde voor de wijk! 
Dus meld je aan bij maredijkbuurt@gmail.com, en 
                                        doe mee!
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WIJ WENSEN ALLE MAREDIJKERS 

EEN GOED EN GEZOND 2022!  

HAPPY NEW YEAR! 
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20:00

14:00

ACTIVITEITENAGENDA 
Wekel i jkse act iv i te i ten in/vanuit  het Maredi jkhuis

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG
ZATERDAG

v.a. 30 dec 

28 jan 
13 feb
20 feb
13 maart 

11:00
14:00
10:30

10:00
10:00
10:30
10:00
10.00
11.00

Singin
Wandelen met wijkgenoten
Koffie drinken (inloop)
Boeken in de wijk
Handwerken
Haal meer uit je I-pad
Speel-O-Theek Klapstuk
Boeken in de wijk
Fit met Kit, lekker bewegen
Speel-O-Theek Klapstuk
Boeken in de wijk
Buurtschoonmaak (vanaf
15 jan.)

Materiaal vogelhuisjes
afhalen 
Nieuwjaarsborrel
Technika 10
Leesclub
Technika 10
 

Joke Spannenburg, 071 522 25 09
Verzamelen voor de speeltuin
Christa de Boer, 06 52 64 98 28

06 24 21 10 18, www.sot-klapstuk.nl

Sigrid Jansen, 06 11 52 45 65

 
Yolanda Hakemulder,
yolandahakemulder@hotmail.com

Sigrid Jansen, 
sigridmcjansen@gmail.com
In het Maredijkhuis
In de speeltuin, www.svmaredijk.nl
Peter Cambier, p.cambier@planet.nl
In de speeltuin, www.svmaredijk.nl

Ingeplande act iv i te i ten in de buurt 

Overige contactpersonen

Wij hebben uw steun
nodig

De buurtvereniging heeft
inmiddels 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
per jaar. 

U kunt het formulier ook
ophalen bij Aloëlaan 41a,
Christa de Boer.  

WORD LID

Buurttuin Tamboerpad
Geveltuintjes
Eten op de Maredijk
Speeltuin

Ringweg Noord
Wijkagent

Bert van Sprundel, 06 13 68 11 69
Marian Smit, mariansmit@casema.nl
etenopdemaredijk@gmail.com
Open ma-vrij 10 -17 uur, 
meestal ook za en zo,  
www.svmaredijk.nl
Dik Toet, 06 23 34 84 89
Lakhdar ben Taieb, 
Langegracht 11, 0900 8844, 
Instagram @Wijkagent_Lakhdar
 

Een nieuwe winkel  op de Maredi jk

Kortgeleden is op de Maredijk de Weggeefwinkel
geopend. In het groen en tussen allerlei
spannende objecten staat het nieuwe winkeltje.
Achter het deurtje en in de laatjes kunt u uw
overtollige spulletjes kwijt. 
En…. het zal u verbazen wat er inmiddels al te
vinden is.

Een erg leuk initiatief op de Maredijk tegenover 
nr. 97.

ALS NIEUW! 

U heeft het vast wel
gezien.
 
Toyoko heeft - met
hulp van buurt-
bewoners - de
afgelopen maand 
heel hard gewerkt 
om het 'lamme
handje' er weer aan 
te zetten en het hele
beeld te restaureren.

BEDANKT!
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