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Ondanks alle ellende in de wereld willen wij toch weer van start met onze activiteiten in het
Maredijkhuis. Versterking van de cohesie in de Maredijkbuurt staat hoog in ons vaandel. Gezellig,
sociaal en actief is in deze tijd belangrijker dan ooit.
In de het afgelopen jaren bedachten we allerlei activiteiten, maar door de coronamaatregelen
moesten we die steeds weer afzeggen.
Maar nu…… MET PLEZIER NODIGEN WE IEDEREEN UIT VOOR:

Eten op de Maredijk

 
 
 

DAAR GAAN WE WEER!

Speeltuindag en pannenkoekenfeest op zaterdag 2 juli

Traditioneel organiseren we vlak voor de 
vakantie een pannenkoekenfeest. Dit jaar 
doen we dat samen met de speeltuin. 
Op 2 juli is het namelijk Speeltuindag. 
We gaan genieten van kinderspelen, muziek, 
zang en dans met als afsluiting de 
pannenkoeken. Details komen in de volgende 
buurtkrant. 
Maar, wilt u meehelpen of bakken? 
Dan kunt u zich ook alvast opgeven bij 
etenopdemaredijk@gmail.com.
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En dan de klapper op zaterdag 3 september!
 

Vorig jaar stond de Maredag  / straatmaaltijd al helemaal in de steigers, maar het kon ook niet
door gaan; vanwege de coronamaatregelen moesten we de voorbereidingen stilleggen. Nu
pakken we alles weer op en zijn druk bezig met de organisatie. Waar kijken we naar uit?  
Een greep uit de plannen: Muziek, zang, dans, kinderspelen, City of Science-activiteiten ,
steltlopers, optredens, koffiekar, straatmaaltijd, voetbal-en basketbalclinic en capoeira.  We
zoeken ook nog mensen die willen helpen met de organisatie. Hiervoor kunt u zich aanmelden
op maredijkbuurt@gmail.com  

HERINRICHTING
SCHUTTERSVELD

Vanaf eind vorig jaar zijn de
voorbereiding begonnen voor de
herinrichting van het Schutters-
veld. En dat duurt nog even...

Dit is de planning voor 2022 en 
2023.
 Verleggen kabels en leidingen                

januari – mei 2022
Noordzijde                                                 
juni – augustus 2022
Stoep en fietspad                                      
augustus – september 2022
Zuidelijke rijbaan                                       
oktober – november 2022
Middenberm

Kruising met Dellaertweg                        
oktober – december 2022
Groen + straatwerk + restwerk               
januari – maart 2023

       november – december 2022

English version online: www.maredijkbuurt.nl

Op vrijdag 27 mei worden de tafels gedekt in het
Maredijkhuis. U kunt aanschuiven voor een Hollandse
lentemaaltijd. Aanmelden bij
etenopdemaredijk@gmail.com. Kosten €5 voor
volwassenen en kinderen €2,50. We hebben plek voor
40 personen; geef je op tijd op! 
Ook zoeken we nog koks. Het is niet nodig om voor 
40 mensen te koken, want er zijn altijd andere koks die 
mee willen helpen. 
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IN DE SPOTLIGHT: YVONNE DONDERS
Deze keer in de spotlight Yvonne Donders. Ze is misschien wel de vrouw, die het langst in de Maredijkbuurt woont. Al 74 jaar. En je kan haar
echt niet mis lopen in de buurt, want ze valt op. Op een hele leuke manier. Ze houdt van kleuren en die gebruikt ze in haar haar: rood, roze,
wit, blauw, paars. En het ziet er altijd keurig en kleurig uit.
Yvonne is geboren in de Aloëlaan en heeft daar het grootste gedeelte van haar leven doorgebracht. Ook haar ouders en grootouders
hebben er gewoond. Toen ze trouwde ging ze drie jaar bij haar schoonouders inwonen op de Marislaan. “Mijn moeder woonde op een
gegeven moment alleen en daarom zijn we hier komen wonen. Zij kocht toen het huis hiernaast, dus dat was heel erg fijn. Allebei mijn
kinderen zijn hier geboren. Die wonen nu in Alphen, omdat de huizen daar wat betaalbaarder waren”. Yvonne heeft het nog steeds erg naar
haar zin in de buurt, alhoewel er veel veranderd is. Vroeger was het een heel kinderrijke buurt. De kinderen speelden allemaal buiten en
gingen samen naar de Singelschool. Er gebeurde veel meer buiten. Ook was er op elke hoek van een straat een winkeltje van groenteman
tot fournituren. Die zijn allemaal verdwenen. Het publiek in de Maredijkbuurt was ook veel gemêleerder. “Maar de buurt op zich is nog
steeds erg fijn qua mensen, wonen en woongenot. Ik vind het hier nog steeds ontzettend leuk en de mensen, ook de jongere, zijn allemaal
aardig. Ik zou geen leukere buurt weten”. 
Haar schoolcarrière begon op de Boterbloem, een kleuterschool op de 
Rijnburgersingel. Na de lagere en middelbare school, heeft ze in de verzekeringen 
gewerkt. “Maar toen wilde ik toch heel graag iets anders gaan doen, want de 
modebranche bleef maar trekken. Dat is uiteindelijk gelukt met een paar uurtjes 
werk in de Breestraat, daarna werd het Van Vuuren en later ben ik gevraagd door 
Van Strien in Oegstgeest. Daar heb ik lang gewerkt, maar het is niet fijn geëindigd. 
Een nare werkgever. En toen zat ik met een burn-out thuis en dacht: “Wat nu?” 
Ik wilde niet bij de pakken neer gaan zitten en ben naar de Breestraat naar het 
uitzendbureau gegaan en vond daar Dress for Success (zie kader). 
Daar zit ik nu al weer ruim 11 jaar en ze bestaan binnenkort 12,5 jaar. Ik ben daar 
nu winkelcoördinator, ik krijg de aanmeldingen en maak een afspraak met de 
mensen. Daarnaast doe ik de workshops en andere voorkomende klussen. 
We hebben in totaal tien vrijwilligers en het is een heel gezellig en hecht team, 
dat al lang samen werkt.”
De wijze woorden, die Yvonne aan de buurt wil mee geven tot slot: “Respecteer 
elkaar in de buurt, zie elkaar en accepteer de dingen van elkaar. Met relativeren 
kom je het verst. Wees blij, dat je dingen nog kan en geniet ervan.”

En wij (red.) zijn benieuwd of u iemand kent die nog langer dan Yvonne in onze wijk 
woont. 
Graag melden bij: maredijkbuurt@gmail.com
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Dress for Success is een
stichting, die mensen helpt met
een kleine beurs. Als ze een
sollicitatiegesprek hebben en
niet de juiste kleding kunnen ze
met een verwijzing, meestal
door de gemeente, bij de
winkel van Dress for Success
terecht om zich in nette kleding
te laten steken. De kleding
wordt gedoneerd door
particulieren, schenkingen en
kledingwinkels. Ook krijgen de
klanten tips voor het
sollicitatiegesprek of volgen
een workshop. Dress for
Success zit in de Jan
Vossensteeg, midden in het
centrum.  Kijk voor meer
informatie op
www.dressforsuccess.nl/leiden.

HULP AAN OEKRAÏNE

In Polen is door een goede vriend van ons, Bronek Slezak, een hulpactie in gang gezet. Met een groep
vrijwilligers rijden ze in minibussen naar Oekraïne om zelf ingezamelde hulpgoederen te brengen zoals
voedsel, medische hulpmiddelen en kleding. Vervolgens nemen ze vluchtelingen mee, meestal vrouwen en
kinderen, die zijn gestrand en geen eigen vervoer hebben. Ze hebben inmiddels al een grote groep
mensen op die manier in veiligheid gebracht. Ze gaan ver het land in en de omstandigheden die ze
aantreffen zijn soms verschrikkelijk. Daarom is hij vastberaden om door te gaan zolang de
omstandigheden het toelaten. De transporten worden gefinancierd door eigen middelen en door
particuliere donaties uit Polen, Nederland en VS. Wij hebben hier een inzamelingsactie georganiseerd om
Bronek financiële ondersteuning te geven. Giften worden volledig besteed aan brandstof en hulpgoederen
die ze in Polen inkopen. 
Wil je hier ook aan bijdragen, stuur ons dan een berichtje, dan ontvang je een betaallink. Alvast heel
hartelijk bedankt!

Lucja Grodzicka en Theo de Wit
Oranjerie 12
Lucgrodzicka@gmail.com
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K O R T  N I E U W S
SCHILDER JE EIGEN KNUFFEL

Op zondag 8 mei, van 13.00 tot 15.00 uur,
organiseren we de workshop Schilder je eigen
knuffel in het Maredijkhuis.
Onder leiding van Driekske Bakker kunnen
kinderen vanaf 6 jaar hun eigen knuffel na
schilderen. Je mag een ouder/verzorger
meenemen en vergeet je kliederschort én je
knuffel niet.
In verband met de aanschaf van materiaal,
willen we je vragen om je vooraf op te geven,
via de mail  igridmcjansen@gmail.com.
Het materiaal kost €10,- . Je kunt voor aanvang
van de workshop contant betalen bij Driekske.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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LEESCLUB 

Op zondag 10 april a.s. komt de leesclub Maredijkbuurt weer
bij elkaar. Deze keer zijn we te gast bij Janneke Koers, Prins
Clausweg 349. We beginnen om 14.00 uur. 
Het boek dat deze keer wordt besproken is In het huis van de
dichter van schrijver/journalist Jan Brokken. Hij is een van de
bekendste Nederlandse schrijvers. Hij begon zijn carrière bij
het weekblad HP/De Tijd en hij heeft zich sindsdien ontwikkeld
tot  een schrijver van formaat. Hij heeft tientallen boeken op
zijn naam staan: romans, reisverhalen en literaire non-fictie. 
Begin jaren tachtig leerde Brokken de Russische pianist Youri
Egorov kennen. Egorov was kort daarvoor de Sovjet-Unie
ontvlucht. Er ontstond een vriendschap tussen de auteur en
de talentvolle musicus. In het huis van de dichter is het portret
dat Brokken over Egorov schreef, de gekwelde pianist die
triomfen vierde met zijn fijnzinnige spel, maar die uiteindelijk
in Amsterdam op tragische wijze ten onder zou gaan. 
Alle belangstellenden zijn welkom. Meldt u vooraf even aan bij
Peter Cambier, p.cambier@planet.nl   

Op 13 mei is de algemene ledenvergadering.
Het officiële gedeelte van de ALV is besloten.
Hierover sturen we de leden een aparte mail
met de stukken over de financiële
verantwoording en de begroting. 
Vanaf 20.45 uur is de vergadering openbaar.
Dan zijn alle buurtgenoten van harte
uitgenodigd om mee te denken over de
herziening van de Buurtvisie 2022-2026. Ook
denken we dan na over de opzet van een 
City of Science-activiteit. 
Dus...KOMT ALLEN!

De aanbieder moet zich eenmalig registreren
Het registratienummer moet worden vermeld op aanbiedingsplatforms
Maximaal 30 nachten per woning per jaar
Toezicht bij klachten

TOERISTISCHE VERHUUR VAN WONINGEN

Op 27 januari is de beleidsnota Toeristische verhuur van woonruimte besproken in de
gemeenteraad. 
 

In het kort, verhuur van woonruimte is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 

Ondanks alle participatie-inbreng heeft de wethouder, Yvonne van Delft, het voorstel
ongewijzigd naar  de Raad gestuurd.  Er werd gevraagd om een actiever handhavingsbeleid, 
 maar de wethouder meent dat haar voorstel al een enorme verbetering is ten opzichte van
de oude situatie. Meer handhaving vindt zij niet nodig. En zij verwacht dat het huidige, illegale
aanbod van 300 woningen op Airbnb (het is immers verboden op dit moment) snel zal
verminderen na de invoering van het nieuwe beleid. Dat dit voorstel sterk rust op vertrouwen
in de medemens geeft ze toe. De Raad heeft de beleidsnota aangenomen.
 

We zullen dus door moeten gaan met meldingen van overlast! 

KNUTSELOCHTEND

Zondag 8 mei van 10 tot 12 uur is iedereen
vanaf 6 jaar welkom om met Technika10 te
knutselen in het Maredijkhuis. We gaan weer
iets origineels ontwerpen, maken, zagen,
knippen, boren en/of monteren. Deelname is
gratis en je hoeft je niet vooraf op te geven of
lid te zijn van de speeltuin.

STORMSCHADE IN DE MAREDIJKBUURT

EN EEN NIEUW BEGIN... 

mailto:p.cambier@planet.nl
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14:00
10:00
13:00
19:30

18:00
10:00

13:00

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

 10 April
 8 mei
 8 mei
 13 mei
 
 27 mei
 2 juli
 
 3 sept.
 
 

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

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG
ZATERDAG

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 

Leesclub 
Technika 10
Schilder je knuffel
Algemene leden-
vergadering
Eten op de Maredijk
Speeltuindag en
pannenkoeken eten
Maredag en
straatmaaltijd

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

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

Ingeplande act iv i te i ten in de buurt 

Overige contactpersonen

Buurttuin Tamboerpad
Geveltuintjes
Eten op de Maredijk
Speeltuin

Ringweg Noord
Wijkagent

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 Christa de
Boer, Aloëlaan 41a. 

WORD LID

A L O Ë L A A N  4 1 a   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

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
 

BUURTTUIN

Ook in de buurttuin is de lente aangebroken. Tijd om aan de
slag te gaan. Helpende handen aanmelden bij 
Bert van Sprundel : brtvansprundel@xs4all.nl

(ZWERF)VUIL: LAAT HET NIET ACHTER! 

Helaas gebeurt het nog wel eens dat in het weekend de 
vuilcontainers vol zijn. Als u merkt dat dat het geval is, bel de 
gemeente. En neem uw vuilnis dan weer mee terug naar huis! 
Dat is best vervelend, maar we willen ook niet dat onze wijk 
verloedert.Bovendien kunt u ook een boete krijgen als de 
handhaving langs komt.  


