
Doorlopend spelen we Oud-Hollandse spelletjes en is er een speelkussen;Doorlopend spelen we Oud-Hollandse spelletjes en is er een speelkussen;  
Dansen met de Rock-school van 12.30 tot 13.30 uur voor 3-6 jaar en van 13.30 tot 14.30Dansen met de Rock-school van 12.30 tot 13.30 uur voor 3-6 jaar en van 13.30 tot 14.30
uur voor 6-12 jaar;uur voor 6-12 jaar;
Sportclinics op het basketbalveld (ook voor volwassenen)Sportclinics op het basketbalveld (ook voor volwassenen)

15.15 uur Geschiedeniswandeling met Jan Hengstmengel;15.15 uur Geschiedeniswandeling met Jan Hengstmengel;
In de muziektent is de hele middag en avond tot 23.00 uur muziek te beluisteren met:In de muziektent is de hele middag en avond tot 23.00 uur muziek te beluisteren met:

Ondertussen zijn er activiteiten, zoals Leiden rocks beschilderen, meedansen met Cato,Ondertussen zijn er activiteiten, zoals Leiden rocks beschilderen, meedansen met Cato,
Technika 10, schminken door Janice Beek, kinderspelen en een wetenschapsactiviteit vanTechnika 10, schminken door Janice Beek, kinderspelen en een wetenschapsactiviteit van
City of Science.City of Science.

GROOT BUURTFEEST OP 3 SEPTEMBER!GROOT BUURTFEEST OP 3 SEPTEMBER!
Het staat vast al in je agenda. Al twee jaar hebben we niet van de Maredag / straatmaaltijdHet staat vast al in je agenda. Al twee jaar hebben we niet van de Maredag / straatmaaltijd
kunnen genieten, maar dit jaar kunnen we eindelijk weer los.kunnen genieten, maar dit jaar kunnen we eindelijk weer los.    De organisatie, buurtverenigingDe organisatie, buurtvereniging
samen met de speeltuinvereniging, is druk bezig om van 3 september een succes te maken.samen met de speeltuinvereniging, is druk bezig om van 3 september een succes te maken.
Heel fijn dat er veel mensen, groepjes en bands belangeloos mee willen doen!Heel fijn dat er veel mensen, groepjes en bands belangeloos mee willen doen!

VANAF 12 UUR BEGINNEN WE IN DE SPEELTUINVANAF 12 UUR BEGINNEN WE IN DE SPEELTUIN

            13.00 uur Nouri van voetbalvereniging Roodenburg leert je je voetbaltechniek verbeteren;13.00 uur Nouri van voetbalvereniging Roodenburg leert je je voetbaltechniek verbeteren;  
            15.15 uur Rinus staat klaar voor de basketbal-training.15.15 uur Rinus staat klaar voor de basketbal-training.

OM 15.00 UUR OPENING VAN HET FEEST OP DE MAREDIJK IN DE MUZIEKTENTOM 15.00 UUR OPENING VAN HET FEEST OP DE MAREDIJK IN DE MUZIEKTENT

              * * The Belting Buskers (Folk), * Ken Rotter & The Noise (Rock & Pop), * Oliv Oliv (bijzondereThe Belting Buskers (Folk), * Ken Rotter & The Noise (Rock & Pop), * Oliv Oliv (bijzondere
              elektronische klanken),elektronische klanken),    * Ischa Nowa (Funk & Ska & Reggae) en * Crucial Warrior Sound* Ischa Nowa (Funk & Ska & Reggae) en * Crucial Warrior Sound
              (Roots Reggae);(Roots Reggae);

OM 18.00 UUR BEGINT DE STRAATMAALTIJDOM 18.00 UUR BEGINT DE STRAATMAALTIJD
Iedereen brengt zijn eigen eten mee. Dat kan van alles zijn: soep, salade, stamppot, nasi, pasta,Iedereen brengt zijn eigen eten mee. Dat kan van alles zijn: soep, salade, stamppot, nasi, pasta,
koolrolletjes, taco’s, curry, je verzint het maar. We verzamelen alles op de buffettafels en dankoolrolletjes, taco’s, curry, je verzint het maar. We verzamelen alles op de buffettafels en dan
kan je opscheppen wat je wil. Deze formule is een groot succes gebleken en niemand gaat metkan je opscheppen wat je wil. Deze formule is een groot succes gebleken en niemand gaat met
honger naar huis! Neem zelf wat te drinken en bord en bestek mee. Wij zetten de tafels enhonger naar huis! Neem zelf wat te drinken en bord en bestek mee. Wij zetten de tafels en
stoelen klaar en zorgen voor ijs, koffie en thee.stoelen klaar en zorgen voor ijs, koffie en thee.  

Tussendoor spelen we een PUB-quiz. De teams hiervoor worden ter plekke samengesteld. EnTussendoor spelen we een PUB-quiz. De teams hiervoor worden ter plekke samengesteld. En
iedereen wil natuurlijk de felbegeerde wisseltrofee mee naar huis nemen!iedereen wil natuurlijk de felbegeerde wisseltrofee mee naar huis nemen!

We kunnen nog hulp gebruiken bij het klaarzetten van de stoelen, inrichten van deWe kunnen nog hulp gebruiken bij het klaarzetten van de stoelen, inrichten van de
marktkramen, bij de kinderspelen, opruimen enz. Geef je op bij maredijkbuurt@gmail.commarktkramen, bij de kinderspelen, opruimen enz. Geef je op bij maredijkbuurt@gmail.com  
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ZONDAGMIDDAG

Het afgelopen jaar hebben we
allerlei activiteiten
georganiseerd op zondag-
middag, als vervanging voor
Aan tafel bij Ruud.
Bijvoorbeeld de leesclub, die
elke twee maanden bij elkaar
komt en dan een door de
leden gekozen boek
bespreekt. Maar ook
schilderworkshops, vogelhuisje
bouwen en handwerkcafé. 

De leesclub en het handwerk-
café gaan in ieder geval het
volgend seizoen verder. 
Heb jij nog een ander leuk idee
voor een gezellige, creatieve,
educatieve middag, laat het
ons dan via de mail weten op
sigridmcjansen@gmail.com  
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IN DE SPOTLIGHT: ESTER NIEUWHUIS

Ester, haar man Alfred en twee zonen zijn in juni 
2021 in de Maredijkbuurt gaan wonen. 
Ze zochten al een poosje naar een groter huis, 
maar dat lukte in eerste instantie niet. 
Ester: “Alfred, die uit Amerika komt, wilde een 
authentiek Nederlands huis en ik had op den 
duur zoiets van ’ laten we maar in een 
nieuwbouwhuis gaan wonen’, totdat vrienden in 
de Schutterstraat zeiden, is dat huis aan de 
Maredijk niet wat voor jullie? Toen we het zagen,
waren we verkocht. Schuifdeuren, ruim, alles 
eigenlijk. Het voelde gewoon goed”. De buurt is 
net zo gemengd als de binnenstad waar het 
gezin lang heeft gewoond. Dat vinden Alfred en 
Ester allebei heel belangrijk. Niet alleen maar 
gezinnen, maar jongeren, oudere stellen, alles. 
“En dan natuurlijk de speeltuin, dat is fantastisch. 
En het basketbalveldje met een net er om, dus je kan ook nog baseball spelen. En het station zo dichtbij”. 
Ester wilde ook weer een gezellige buurt net als bij het huis aan de Oude Rijn. De buurtbarbecue en het feit dat mensen weer naar
buiten kwamen als de zon weer ging schijnen, heeft ze als heel positief ervaren. Wat ze in de Maredijkbuurt waardeert, is de
actieve buurtvereniging. Er is altijd wat te doen in de buurt.

Op de vraag of ze ook negatieve punten kan bedenken over de Maredijkbuurt zegt Ester: “Alleen het uitzicht voor en achter in ons
huis. Die flats en die kale muur vind ik echt heel lelijk. Maar wat ik dan weer heel mooi vind, is zo ’s-ochtends of ’s-avonds, dan hoor
ik de bomen ruisen, zelfs die aan de Willem de Zwijgerlaan. Dat vind ik schitterend of als ik ’s-morgens vroeg over het paadje door
het parkje loop naar het station. Vogeltjes, lekker groen.” Het is duidelijk dat ze veel meer positieve dan negatieve punten ziet in de
buurt. Ester geniet heel erg van het groen in de wijk, dat van haar nog wel op veel meer plekken mag komen en Alfred van het
basketbalveldje, waar hij vaak ’s-ochtends of ’s-avonds te vinden is. 
Alfred is huisman en zorgt voor de twee zonen van bijna vier en zes jaar. Ester werkt vier dagen bij de Inspectie voor het onderwijs
op het gebied van leiderschapsontwikkeling, diversiteit en inclusie. Ze is heel blij dat ze door haar grotere huis, nu drie dagen thuis
kan werken en één dag in Utrecht, op de vaste kantoordag. “In ons vorige huis had ik geen ruimte om thuis te werken, nu trek ik
boven de deur achter me dicht en ben in mijn eigen wereld. Om vijf uur kom ik weer aan in het gezin. Dat gaat perfect.” De
kinderen beleven veel plezier aan de speeltuin, Technika 10 en alle andere dingen die worden georganiseerd zoals Sinterklaas en
de buitenspeeldag. Ook genieten ze erg van het spelen met andere kinderen in buurt en speeltuin. De Speel-O-Theek wordt
eveneens druk bezocht. Ester: “Ik neem alleen grote dingen mee, want als je een legoblokje kwijt bent, betaal je € 2,50 boete. En
hoe groter het huis, hoe meer er kwijtraakt, ook al krijg je het geld wel terug als je het later nog terug brengt”
Afsluitend zegt Ester dat het grote verschil met het wonen in de stad is, dat ze nu naar de stad kan. Niet middenin de
Peurbakkentocht, niet het geluid van het draaiorgel of de straatzanger die maar drie liedjes kent en ze achterelkaar zingt, maar
rust en toch genoeg reuring.
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                                                                                                               ZOMERFEEST IN DE SPEELTUIN MET NIEUWE HUTTENBOUWSET

                                                                                                               Hutten bouwen, knutselen, een springkussen en nog veel meer 
                                                                                                               leuke spelletjes en activiteiten. Op zaterdag 2 juli is het
                                                                                                               Zomerfeest in de speeltuin. De speeltuin heeft pas een nieuwe
                                                                                                               huttenbouwset aangekocht. Naast de bekende attracties kan die
                                                                                                               dag de huttenbouwset, bedoeld voor speciale evenementen,
                                                                                                               voor het eerst gebruikt worden. Het is een set van houten palen
                                                                                                               en panelen, die je met bouten en moeren monteert. Zonder
                                                                                                               zagen en timmeren kunnen kinderen er veilig mooie hutten en
                                                                                                               stellages mee bouwen. Kom dat vooral zien en uitproberen op
zaterdag 2 juli! Vanaf 12 uur is de speeltuin open, voor leden en niet-leden, buurtgenoten, maar ook vriendjes en vriendinnetjes.
Zoals altijd is er ook popcorn, ijsjes en limonade. 

En de dag eindigt met het pannenkoekenfeest. Aanmelden om mee te eten òf te bakken via etenopdemaredijk@gmail.com



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 2

K O R T  N I E U W S
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BUURTVISIE 2022-2026 

Aansluitend op de ALV van 13 mei bogen zo’n 25
buurtgenoten zich over de vraag “Hoe kunnen we de
buurt nog fijner maken?”
De diverse thema’s (zoals bijvoorbeeld vergroening,
leefbaarheid en duurzaamheid) hingen op vellen aan
de muur om discussies in kleine groepjes te
stimuleren. Suggesties, ideeën en deelnemers
werden verzameld. Het werd een uiterst geanimeerd
en interactief ‘zooitje’; het bracht zo buurtgenoten
weer met elkaar in contact èn leverde waardevolle
ideeën op! 
Deze eerst oogst zal nu worden verwerkt en op onze
website worden gepubliceerd. Na de zomervakantie
gaan we themagroepjes samenstellen om de
suggesties verder uit te werken. 
De raadpleging van 
buurtbewoners gaat 
door om zo draagvlak 
te krijgen voor de 
uiteindelijke visie.

GESPOT IN DE BOEKENKAST

Suske en Wiske beleefden
veel avonturen. Zelfs één in
Leiden. Die strip hebben we
niet, maar deze zijn wel
gespot in de boekenkast in
het Maredijkhuis.
Openingstijden: zie Agenda.

VAN DEZE BANDJES EN DEELNEMERS KUNT U OP 3 SEPTEMBER GENIETEN!

Nouri leert je nog heel wat 
 voetbaltrucjes

Funky Grooves & Soulful Vibes
is de stijl van Ischa Nowa

Een coverband met een gevarieerd repertoire: van ACDC en 
ZZ-top tot popcovers met een rock-knipoog

DJ Crucial Warrior Sound laat ons
genieten van Roots Reggae

Bijzondere elektronische 
klanken uit de modulair 
synthesizer van Oliv Oliv

Janice Beek heeft al 25 jaar ervaring
en komt bij ons schminken

Buskin’ Belters nemen je met slechts twee man sterk mee alsof er
een compleet orkest staat. Met covers van grote namen als Buddy
Holly, Beatles, Bob Dylan en The Byrds komen de sixties weer even
helemaal tot leven.

Rinus heeft 24 jaar ervaring en
geeft een basketbalclinic

 

LANGSTE DAG
AVONDWANDELING

De wandelclub van de
Maredijkbuurt wandelt elke
maandagmiddag vanaf 14.00
uur. Rond de langste dag gaan
we meestal van de middag
naar de avond. Zo kan ook de
werkende buurtbewoner een
keer mee! 
Op maandag 20 juni
vertrekken we om 19.30 uur
bij het hek van de speeltuin.
We maken een wandeling van
ongeveer 2 uur. En natuurlijk
zoeken we één van onze
mooiste wandelingen uit. 
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  BUURTSCHOONMAAK

Iedere zaterdag van 11.00 tot 12.00
uur maken buurtbewoners de buurt
schoon. 
Al het zwerfvuil rapen ze van de
grond, maar ook uit de bomen! 

20:00

12:00

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

29 juni

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 

ALV Speeltuinvereniging

Zomerfeest 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

Maredijkhuis

In de speeltuin, www.svmaredijk.nl
etenopdemaredijk@gmail.com 
www.svmaredijk.nl
maredijkbuurt@gmail.com

Ingeplande act iv i te i ten in de buurt 

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
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 Overige contactpersonen

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
 

                                         LEESCLUB

                                         Het boek dat voor de eerstvolgende
                                         bijeenkomst van de leesclub op het
                                         programma staat is 'De rat van
                                         Amsterdam', van Pieter Waterdrinker.
                                         De flaptekst luidt als volgt: ‘In de van
                                         hem bekende en energieke en
                                         beeldende stijl schetst Waterdrinker
                                         een onvergetelijk portret van het
                                         huidige Nederland en de neoliberale
                                         wereld op drift. Maar bovenal is 'De rat
                                         van Amsterdam' een aangrijpend
verhaal over liefde, waarin thema's als emigratie, ontheemding,
alsook het eeuwige verlangen naar zingeving en geluk in dit
ondermaanse aan bod komen.'  
Voor plaats en tijd, stuur een mail aan: p.canbier@planet.nl

Op 29 juni om 20.00 uur is de Algemene leden-
vergadering van de speeltuin in het Maredijkhuis.

mailto:p.cambier@planet.nl

