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Overige contactpersonen

Buurttuin Tamboerpad
Geveltuintjes
Eten op de Maredijk
Speeltuin

Ringweg Noord
Wijkagent
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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 

Creatieve middag 

Leesclub 

Eten op de Maredijk 

Schilderworkshop 

Eten op de Maredijk

Nestkastjes timmeren 
 

Joke Spannenburg, 071 5222509
Verzamelen voor de speeltuin
Christa de Boer, 06 52649828

06 24211018, www.sot-klapstuk.nl

Sigrid Jansen, 06 11524565

 
Verzamelen voor de speeltuin 

Sigrid Jansen, sigridmcjansen@gmail.com

Peter Cambier, p.cambier@planet.nl

etenopdemaredijk@gmail.com

driekskebakker@dorbak-artstudio.nl

etenopdemaredijk@gmail.com

Sigrid Jansen, sigridmcjansen@gmail.com

Ingeplande act iv i te i ten in de buurt 

Wij hebben uw steun
nodig!

De buurtvereniging heeft 
 ongeveer 220 leden,
mensen die zich betrokken
voelen met elkaar en met
de buurt. En we zijn een
actieve buurtvereniging, die
veel activiteiten organiseert
voor en door
buurtbewoners.

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!

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

World Cleanup Day

Dit is de grootste jaarlijkse opschoonactie ter wereld. In 191
landen gaan vrijwilligers aan de slag om zwerfafval, en met
name plastic, uit de natuur te verwijderen. Dit jaar was dat op
17 september, en ook in de Maredijkbuurt waren vrijwilligers
actief. In tegenstelling tot de jaarlijkse opschoonactie wordt in
de Maredijkbuurt zelfs elke week zwerfvuil 'geprikt', op de
zaterdagmorgen tussen 11 en 12 uur. Een variërend aantal
vrijwilligers verzamelt zich elke zaterdag om 11 uur bij de
speeltuin waar vuilknijpers, vuilniszakken en handschoenen
beschikbaar zijn. Ook op onregelmatige basis wordt elk uurtje
gewaardeerd. Samen houden we zo de buurt schoon!MEER DAN 150 BUURTBEWONERS SAMEN

AAN HET ETEN OP 3 SEPTEMBER: 
LEKKER ÈN GEZELLIG 

 Overige contactpersonen

Buurttuin Tamboerpad
Geveltuintjes
Eten op de Maredijk
Speeltuin

Ringweg Noord
Wijkagent

Bert van Sprundel, 06 13681169
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 23348489
Lakhdar ben Taieb, 0900 8844
Langegracht 11, 071 5258865
Meldingen woonomgeving 14071 
 
 

mailto:driekskebakker@dorbak-artstudio.nl


BUURTKRANT  'KIJK OP DE WIJK'
O K T O B E R  2 0 2 2

V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B U U R T
English version online: www.maredijkbuurt.nl
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Alles zat mee: het weer, alle auto’s op tijd de straat uit, de subsidiegevers, de bands, de hulptroepen en niet in de laatste plaats het
fantastische organisatieteam. Hartelijk bedankt allemaal!
Hiermee werd het een mooi feest voor iedereen. Heel veel mensen hebben kunnen genieten van alle activiteiten in de speeltuin
waar o.a. het nieuwe speeltoestel in gebruik genomen werd. Ook Daan bedankt voor het plaatsen. Draaiorgel ‘Het bloemenmeisje’
reed door de straten en nodigde buurtbewoners uit om naar de Maredijk te komen. City of Science nam kinderen en volwassenen
mee op zoek naar kleine diertjes in de wijk. Janice toverde vele gezichten om tot prinsesjes, schorpioenen, clowns, enz. Veel
kinderen hebben weer de fijne kneepjes van het basketbal geleerd van Rinus. De spannende vlinders van Technika 10 vlogen om je
oren. Cato en Eline gaven een spetterende dansles. Stenen werden beschilderd om overal in de stad neer te leggen.
Om zes uur werden vanuit alle hoeken in de wijk de heerlijkste gerechten op tafel gezet. Wat was er lekkerder dan uit het pannetje
van anderen te snoepen.
De pub-quiz-groep presenteerde een quiz met vragen voor jong en oud met prachtige prijzen voor de winnende teams. En de
eersteprijswinnaars hebben beloofd dat ze de quiz volgend jaar in elkaar gaan zetten!
Daarna ging het los met de muziek. De swingende muziek van Ischa Nowas sloot de dag af. Bedankt allemaal! En………….volgend jaar
weer. 
Heb je zin om mee te helpen met de organisatie: meld je alvast bij maredijkbuurt@gmail.com
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IN THE SPOTLIGHT: COUNT HERMAN

De buurt kent hem als Count Herman. Onder die naam trad hij op 3 september 
voor de tweede keer op op het buurtfeest. De vorige keer was in 2019.
Marc, achternaam Herman de Groot,  ziet in 1998 het levenslicht in 
Amsterdam. Hij woont daar een korte tijd, waarop zijn ouders naar 
Heemstede verhuizen. De rest van zijn jeugd brengt hij daar door. 
Na de middelbare school verhuist hij na een paar maanden naar 
Leiden voor een studie bestuurskunde. 
Marc heeft bij Augustinus, dat op het Rapenburg zit, een 
bestuursjaar gedaan en stage gelopen bij het ministerie van 
Defensie en een Podcast Agency in Amsterdam 
“Die heb ik in februari afgerond en  nu doe ik een master aan de 
Erasmusuniversiteit  in Rotterdam. Dat is een mix van bestuurs- en 
bedrijfskunde met meer management. Ik heb nog geen ideeën over 
wat ik daarna ga doen. Ik heb het lekker breed gehouden, zodat ik 
overal terecht kan. Ik kijk nog even niet verder dan mijn master.” 
Marc wordt lid van Augustinus  en vindt via deze studentenvereniging 
woonruimte op de Maredijk. De studie bestuurskunde zit in Den Haag. 
“We wonen met vier jongens op de Maredijk. Dat is heel handig, van deur tot deur 
ongeveer vijftien minuten.” 
Marc vindt de Maredijkbuurt qua architectuur prachtig, de locatie top want dicht bij het station, het centrum en de supermarkt. Ook is de
buurt heel gezellig, volgens hem gebeurt er veel in de buurt. Daar doet hij niet aan mee, omdat de activiteiten niet in zijn leeftijdscategorie
vallen. Maar hij sluit zeker niet uit dat hij bijvoorbeeld na zijn master eens bij de maandelijkse maaltijd komt kijken. 
De naam Count Herman is ontstaan na het idee om een studentenkerstlied te maken met een vriend. Omdat Kerst altijd een beetje jazzy is
en jazzmuzikanten vaak namen als Count Basie of B.B. King hebben, dus verwant aan adellijke titels, kiest Marc ervoor het eerste deel van
zijn achternaam te gebruiken en wordt het dus Count Herman. Deze naam wordt gebruikt op Augustinus, als ze een nieuw nummer maken
en dus ook op de buurtdag. Andere studenten en vrienden vinden het altijd heel leuk om te luisteren en te kijken, als Marc optreedt. Ook
van de buurtgenoten heeft hij positieve reacties gehad. 
Marc zit wel op de Facebookgroep van de Maredijkbuurt, maar heeft verder niet veel met de buurt te maken. Hij is meer geconcentreerd 
op zijn studie, vrienden en huisgenoten. Hij ziet wel veel vermiste katten voorbijkomen op Facebook. “Maar gelukkig komen die ook wel 
vaak weer terug” zegt Marc. Op de vraag of hij iets zou willen veranderen in de buurt antwoordt hij: “Ik zou het wel leuk vinden als de winkel
van de groenteman weer in gebruik genomen zou worden. Een buurtwinkeltje zou wel fijn zijn. Het was net weg toen ik hier kwam wonen.
We gaan overigens wel eens met z’n vieren een biertje drinken bij Pomerans. Ik ben overigens sowieso van het dingen doen, ik raad
iedereen aan een hobby te nemen. Creatief bezig zijn levert zo veel meer op!”
 

De nummers van Count
Herman zijn te vinden
op Spotify onder deze
naam. Leuk om eens te
beluisteren wat deze
actieve buurtgenoot zoal
geschreven en gezongen
heeft. Bovendien heeft
Marc met een andere
vriend een podcast
gemaakt. Deze heet ‘Een
slokje om’ en gaat over
speciaal bier. Daarvoor
hebben Marc en zijn
maat heel Nederland
afgereisd en
brouwerijen bezocht.
Deze podcast is te
vinden op YouTube en is
zeker de moeite waard
als je in bier bent
geïnteresseerd. 

UPDATE BUURTVISIE

Op 13 mei is aansluitend op de A.L.V. door de bewoners gebrainstormd over diverse thema’s die
spelen in de buurt. Dit als aanzet tot een update van de buurtvisie uit 2018. Men kon zich ook
opgeven om hier later nog verder over te praten en te denken. 
De resultaten van 13 mei zijn nu gepost op onze website. Voor elk van deze thema’s benadert het
bestuur een vrijwilliger om het voortouw verder op te nemen en vorm te geven aan deze gesprekken.
Natuurlijk worden alle bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere themagroepjes!
Een e-mail naar maredijkbuurt@gmail.com is voldoende om het balletje te laten rollen. Wat is er
leuker dan met buurtgenoten samen te werken aan een buurt die nog mooier en fijner wordt om in te
leven!

IN DE BOEKENKAST

Meelfabriek, Volkshuis, een paar woningen in onze Piet Heinstraat
en aan de Maredijk: dit is slechts een greep uit het veelomvattende
werk van de Leidse architect W.C. Mulder.

Met dank aan Marcel Leechburch Auwers en Evelyn de Regt nu ter
inzage te vinden in onze boekenkast de biografie ‘De Leidse
architect W.C. Mulder (1850 – 1920) ‘. Om door te bladeren en te
lezen aan de leestafel in het Maredijkhuis.
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LEESCLUB 

Het boek dat voor de eerstvolgende bijeenkomst van de
leesclub op het programma staat is ‘Kerewin’ van Keri Hulme.
De bijeenkomst vindt plaats op 16 oktober om 14 uur bij Hans
op Maredijk 54 (van de gele minibieb met Buurman en
Buurman). Iedereen is welkom, als je nog niet eerder bent
geweest graag even aanmelden bij p.canbier@planet.nl
Een van ons heeft dit boek 30 jaar geleden ooit gelezen en
was toen zeer onder de indruk. We zijn benieuwd of dat nu
nog zo is. Als dat niet zo is, dan willen we natuurlijk graag
weten wat er intussen 'in de wereld' is veranderd. Vandaar de
keuze. We willen deze formule ook toepassen op de
boekenkeuze voor de volgende bijeenkomsten. 
Het is opnieuw een flinke pil, 528 p. Het boek won in 1985 de
bekende Booker Prize. Het baarde toen heel wat opzien. We
hebben al van meer mensen gehoord dat ze dit destijds een
‘heel bijzonder’ boek vonden. Dus de uitdaging waard om hier
je tanden in te zetten. 

ETEN OP DE MAREDIJK 21 OKTOBER

Wees er snel bij en meld je aan voor 
Etenopdemaredijk op 21 oktober.

Dit keer is het thema Frans. Natuurlijk starten
we met een uiensoep. Verder gaan we voor een
salade niçoise, quiche Lorraine en natuurlijk
ook een ratatouille of andere stoofpotjes.

Inloop vanaf kwart voor zes. We gaan om zes
uur aan tafel in het Maredijkhuis, Maredijk 100
bij de speeltuin. Aanmelden via
etenopdemaredijk@gmail.com 
Volwassenen € 5, kinderen € 2,50

HANDWERKCAFÉ 9 OKTOBER

Schuif gezellig aan met je handwerkje en
ontmoet je buurtgenoten.  Of heb je hulp
nodig bij het haken en of breien? Er zijn
mensen aanwezig die je graag verder helpen.
Toegang is gratis, consumptie voor eigen
rekening. Voor meer informatie kun je mailen
naar:  sigridmcjansen@gmail.com

SCHILDERWORKSHOP VOOR
VOLWASSENEN 13 NOVEMBER 

Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar
onze kunstschilder Driekske Bakker weer
een workshop verzorgen. De
materiaalkosten bedragen € 10,-  en
consumptie voor eigen rekening.
Graag vooraf aanmelden via e-mail:
driekskebakker@dorbak-artstudio.nl

PLANNEN SCHIPHOLWEG 66 - 128

Op 12 september presenteerden projectontwikkelaars VORM en Oudendal
Groep hun gezamenlijke plannen voor de Schipholweg 66 -128. Dit is aan de
spoorkant van de Schipholweg. Het nieuwe gebouwencomplex zal net zoveel
kantoorruimte bieden als de huidige kantoren (10.000 m2) maar ook nog eens
600 woningen bevatten. De kantoren en benodigde facilitaire diensten zitten in
een 'plint met twee publieke pleinen’ op straatniveau. Op de plint komen dan
drie woontorens van 50, 90 en 75 meter hoogte. Van deze woningen is 30%
sociale woningbouw en 30% voor middeninkomens bestemd. Dit complex past
binnen de gebiedsvisie, verzekerde wethouder Terpstra in zijn inleiding.
Er waren zo’n vijftig inwoners komen opdagen uit vooral het Houtkwartier.
Volgens de aanwezige Maredijkers lijkt de impact op onze buurt vooralsnog
beperkt. De vragen en zorgen betroffen de schaduwwerking (Houtkwartier), de
massaliteit van het gebouw, groenvoorziening, klimaatadaptatie, logistiek,
fietsenhandhaving en plannen om sociale cohesie te stimuleren. Ook oud zeer,
over de manier waarop de gemeenteraad destijds in de gebiedsvisie tot 90
meter hoogte besloot, werd gelucht. 

WORDT VERVOLGD!

De flaptekst luidt als volgt:
'Kerewin Holmes heeft zich
teruggetrokken in een zelf-
gebouwde toren aan de kust
van Nieuw-Zeeland. Ze wil met niemand iets te maken hebben en zich geheel aan haar kunst
wijden. Dat isolement wordt doorbroken door een merkwaardig jongetje dat niet kan spreken en 
en dat wordt opgevoed door zijn pleegvader, een Maori-fabrieksarbeider. Kerewin is een verhaal
vol liefde, tederheid en geweld, een literaire tour de force, waarin twee culturen op aangrijpende
wijze met elkaar worden ineengeweven’. 
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