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EEFJES SINGELPARK

In september van dit jaar werd er een bijzonder kinderboek gepresenteerd aan Leiden:
Eefjes Singelpark. Wat zo bijzonder aan het boek is, is dat de verhalen zich in het Leidse
Singelpark afspelen. Eefjes Singelpark is eigenlijk een familiewandelboek en het neemt
je mee op een wandeling langs 15 parken van het Singelpark. En wat extra leuk is: de
wandeling begint en eindigt in de Maredijkbuurt. 
Eefje, een meisje van 6 jaar, is heel nieuwsgierig en een ‘beetje’ eigenwijs. Ze vraagt papa
de oren van het lijf over de bomen in het park. En zo leert de jonge lezer hoe de
prachtige, grote, oude bomen in het Singelpark heten en wat ze zo bijzonder (leuk)
maakt. En Eefjes Singelpark is meer dan een in een verhaal gegoten aanmoediging om
samen te gaan wandelen. Het draait ook om verwondering over hoe ingenieus bomen
toch in elkaar steken. Het boek is dan wel vooral geschreven voor gezinnen met jonge
kinderen van 5 tot 9 jaar, maar het is net zo leuk voor oma’s en opa’s. Eigenlijk voor
iedereen die eens met een andere blik door het Singelpark willen lopen!
Germaine Kurstjens (tekst en woonachtig in onze buurt) en Judith Sebregts (illustraties)
wensen je namens Eefje een fijne wandeling toe. 
Het boek is te koop o.a. in de boekhandels De Kler (Leiden/Oegstgeest), Silvester en
Kooyker. Of bij de VVV, de Hortuswinkel en Naturalis. 
Verkoopprijs: €16,50, ISBN: 978-90-832189-3-9 

NIEUWE BUREN AAN DE SCHIPHOLWEG

Vanaf de afgelopen zomer is het nieuwe appartementen-gebouw aan de Schipholweg bewoond
met allemaal nieuwe buurtbewoners. En de brandweerkazerne heeft daar ook onderdak
gevonden. Vorige week was hiervan de officiële opening door de burgemeesters van Leiden,
Oegstgeest en  Leiderdorp.
Via deze buurtkrant maken we onze nieuwe buren attent op alle activiteiten die we in de
Maredijkbuurt organiseren.  

Word lid (op pagina 4 van deze buurtkrant lees je hoe dat moet) en doe mee! 
U bent allen van harte welkom.
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WAT MIS JIJ NOG IN DE MAREDIJKBUURT?

Als activiteitencommissie hebben we de vraag gekregen om
'iets meer te doen voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar'. 
Nu willen we dit heel graag oppakken en we willen graag met
een paar jongeren in gesprek om te kijken wat zij nog missen in
onze wijk. Wie wil er met ons meedenken om de buurt nog
toffer te maken? Heb je ideeën? We horen graag van je.
sigridmcjansen@gmail.com
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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 

Kerstliedjes zingen 

Nestkastjes maken 

Eten op de Maredijk 

Nieuwjaarsborrel

Schilderen kinderen 

Leesclub

Open podium

Plantjesmarkt
 

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

etenopdemaredijk@gmail.com

maredijkbuurt@gmail.com

driekskebakker@dorbak-artstudio.nl

Peter Cambier, p.cambier@planet.nl

Informatie volgt nog

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. 

DOE MEE EN WORD LID!

WORD LID!
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PLANTJESMARKT 

Op 16 april 2023 organiseert de activiteitencommissie een
plantjes(ruil)middag. Maar u kunt nu al aan de slag!

Op die middag is het mogelijk om plantjes of stekjes te ruilen of te
krijgen voor de geveltuintjes of boomspiegels of eventueel voor je eigen
tuin. Zo maken we met elkaar de buurt gezellig.
Uiteraard komen we er nog op terug. Hou het in de gaten en kijk eens in
uw tuin of er planten staan, die tegen die tijd stekje(s) kunnen leveren. 

Overige contactpersonen
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 
 
 

KOM KERSTLIEDJES ZINGEN IN HET MAREDIJKHUIS! 

                                                        Op woensdag 21 december
                                                        om 19.00 uur gaan we - om
                                                        in de stemming te komen
                                                        voor de kerstdagen -
                                                        kerstliedjes zingen in het
                                                        Maredijkhuis, Maredijk 100.                                                                                                                                                                                                                                                      
De twee koren, het Hardkoor en Sing-In, die altijd in het
Maredijkhuis oefenen, zijn er bij. De koren zullen zelf liedjes
ten gehore brengen, maar we gaan ook met zijn allen zingen.
Oud en jong zijn van harte welkom. Zet in je agenda! 

 

mailto:driekskebakker@dorbak-artstudio.nl


IN DE SPOTLIGHT: DIK TOET
Net buiten de Maredijk buurt, in Leiden Noord, woont Dik Toet met zijn vrouw Janneke Koers, in een prachtig licht appartement met wijds uitzicht en een
klaterende fontein voor de deur. Spijt van hun verhuizing hebben ze nooit gehad, geen moment. Het appartement is nieuw en vergt geen onderhoud, zoals
hun oude huis op de Maredijk waar altijd wel iets te repareren viel. 

En de buurt hoeven ze niet te missen, want ze zijn nog gewoon lid, Janneke is secretaris van de speeltuinvereniging, en Dik nog altijd actief in het koor en de
wandelgroep. De reden voor dit interview is dus helemaal niet dat hij de buurt verlaten heeft (wat uw journalist dacht), maar het feit dat de geluidswal op
de Willem de Zwijgerlaan waar hij zich jaren voor heeft ingezet er eindelijk staat. Beetje cynisch dat hij er zelf niet meer van profiteert, maar zo gaan die
dingen. En het scheelt echt in de herrie, merkt Dik als hij er langsloopt.

Dik komt uit Den Haag, is in Leiden gaan studeren, en in 2004 in de Maredijkbuurt komen wonen bij zijn huidige vrouw Janneke aan het einde van de
Maredijk. Sinds 2014 is hij met pensioen en heeft  hij veel tijd gestoken in de activiteitencommissie van de buurt. Hij werkte voor de gemeente Leiden en
heeft onder andere aan de wieg gestaan van het regionaal gemeentelijk samenwerkingsorgaan, waarin gemeente samen optrekken rond verkeer,
ruimtelijke ordening en dergelijke. Vanuit de gemeentelijk politiek werd het ook belangrijk gevonden dat burgers zelf initiatieven namen, elkaar helpen en
samen zorgen voor een leefbare en gezellige wijk. 

Dat wilde Dik ook wel eens van de andere kant meemaken, dus hij nam zich voor om de wijk een beetje gezellig op te schudden. Hij heeft nooit in het
bestuur gezeten, juist omdat hij het leuker vond om dingen te doen en activiteiten te organiseren. Besturen heeft hij al genoeg gedaan. Hij richtte samen
met Christa de activiteitencommissie op, en al snel was er een actief groepje trouwe bewoners die van alles op poten zette. Inmiddels zijn veel meer
mensen in de weer in de buurt, dus je kunt stellen dat dit goed is gelukt: het koor, eten op de maredijk, de buurttuin, zaterdagprikken, de geveltuintjes, de
speeltuin, het maken van de buurtbank, Ruud op Zondag (helaas nog niet opgevolgd), de buurtkrant en de website: kom daar maar eens om in andere
buurten!
Dat is eigenlijk ook het belangrijkste verschil met waar hij nu woont: hij heeft geen idee wie zijn buren zijn (behalve de 
onderbuurman Mart Hoogkamer, dus dan heb je ook wat!), ondanks wat pogingen van zijn kant tot nadere 
kennismaking. Verder dan dat is het niet gekomen. 

Dik heeft meegeschreven aan de Buurtvisie en vertelt dat zijn enthousiasme helemaal werd aangewakkerd door de 
Herfstpremie van Fonds 1818, waarbij - als verrassing - de hoofdprijs van 10.000€ ging naar de 
Maredijkbuurtvereniging.

Dik is niet alleen actief in de buurtvereniging, maar ook op allerlei andere fronten: achter de bar bij het inloophuis van 
Lumen (voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond), medewerker van Eigenkracht (organiseren van 
familieconferenties bij problemen), vrijwilliger bij de Stem van Leiden (opschrijven van de levensverhalen van de 
gewone Leidenaren), een van de initiatiefnemers van het Burgerberaad over Klimaat (advies van burgers aan de 
politiek). De rode lijn die hij zelf in al deze activiteiten ziet is dat hij een sociaal mens is (nu noemen we dat een 
‘verbinder’), maar vooral dat hij zich inzet om mensen hun eigen kracht te laten gebruiken, of het nu gaat om 
mensen met psychiatrische problemen of burgers die inspraak willen in hun wijk. Het feit dat hij politiek actief is in 
Groen Links komt dan ook niet als een verrassing.

Nog 1 ding wil hij het huidige bestuur dan ook meegeven. Het is goed dat de Maredijkbuurt zelf ook actief inspraak 
organiseert (zoals bijvoorbeeld over de Schipholweg). Het helpt dat een buurtvereniging niet alleen maar moppert en 
zeurt, maar zich constructief kritisch opstelt. Dat vindt de gemeente ook wel eens fijn, en kan helpen de verhoudingen 
goed te houden (zo is Dik een keer bij een raadscommissie vergadering verschenen om hen een compliment te maken: 
ze vielen van hun stoel en geloofden niet dat dat het enige was waarvoor hij kwam). Er zijn natuurlijk meer woningen nodig, en meer omhoog in de stad is
uiteindelijk beter dan de polder volbouwen, maar dat omhoog kan op vele manieren en dan is het wel fijn als bewoners als ervaringsdeskundigen hun
bezwaren of juist complimenten kunnen inbrengen.
Namens de buurt feliciteer ik Dik met zijn geluidswal en moedig ik hem aan er vaak langs te wandelen op weg naar de Maredijkbuurt. 
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LEESCLUB
 

Op zaterdag 18 februari 2023 komt de leesclub Maredijkbuurt weer bij elkaar. Deze keer treffen we elkaar bij Sigrid Jansen,
Marislaan 59. We beginnen om 14.00 uur.  Er staat deze keer één boek op het programma. Er is gekozen voor Spijkerschrift van
Kader Abdolah. Spijkerschrift verscheen in 2011 en werd vrijwel onmiddellijk een groot succes. 
Kader Abdolah is geen onbekende in de Nederlandse literatuur. Deze in 1954 in Iran geboren schrijver vluchtte eind jaren tachtig
naar Nederland. In korte tijd wist hij zich het Nederlands eigen te maken. Hij beheerst het Nederlands inmiddels net zo goed als
zijn moedertaal Farsi. Zijn droom om schrijver te worden heeft hij in Nederland kunnen verwezenlijken. 
In Spijkerschrift vertelt Kader Abdolah het verhaal van een doofstomme vader en diens zoon. Aga Akhbar, de vader, heeft tijdens
zijn leven een boek geschreven in zijn zelfontwikkelde spijkerschrift. Na zijn dood ontvangt zijn naar Nederland gevluchte zoon
Ismaiel het boek. De zoon probeert het boek leesbaar te maken, net zoals hij zijn vader tijdens zijn jeugd in Iran verstaanbaar
probeerde te maken.  
Alle belangstellenden zijn welkom. Verzoek om uw komst vooraf even te melden bij Peter Cambier, via mailadres
p.cambier@planet.nl
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INFORMATIEF

SCHIPHOLWEG

Na de recente informatie- en participatieavonden rond de plannen voor de
Schipholweg 66 -128 gaan binnenkort ook informatie-avonden komen rond de
herontwikkeling van Schipholweg 101 (Divorce Housing). Aankondigingen zullen
via de ledenmail worden verstuurd. Presentatiemateriaal en verslagen van de
participatieavonden zetten we op onze website zodra ze beschikbaar zijn.

BUURTVISIE

Op dit moment worden in visiegroepjes de verschillende thema’s verder
uitgewerkt. Nieuwe ideeën en plannetjes krijgen zo vorm. 
We gaan deze groepjes een keer uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst
om gedachten en ideeën uit te wisselen, te toetsen en tot creatieve
kruisbestuiving te komen.
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K O R T  N I E U W S

ETEN OP DE MAREDIJK 20 JANUARI 
 

Dit keer is het thema 'Winterkost'. Onze koks
bedenken vast allerlei lekkere wintergerechten.

Wendy Logeman en Florence Zaalberg hebben
de coördinatie op zich genomen. Ze zoeken
echter nog versterking voor 2023. Wie komt de
chef-koks helpen? Meld je aan bij
etenopdemaredijk@gmail.com
 

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

VOGELHUISJES MAKEN

Op zondagmiddag 8 januari ben je weer van
harte welkom in het Maredijkhuis om een
nestkastje in elkaar te timmeren. Op deze wijze
zorgen we voor een betere biodiversiteit in
onze buurt. 
De middag begint om 14 uur en om 16 uur
sluiten we af. Dit is een activiteit voor zowel
kinderen, vanaf 8 jaar en onder begeleiding
van een ouder, en voor volwassenen. Het
materiaal is gesponsord, er zijn verder geen
kosten aan verbonden. Belangrijk dat je wel
zelf een eigen hamer en nijptang meeneemt.
Na afloop kun je het nestkastje thuis mooi
schilderen en ophangen in je tuin, of aan een
boom bij je in de straat. Graag vooraf
aanmelden via de mail;
sigridmcjansen@gmail.com

 

SCHILDERWORKSHOP VOOR KINDEREN 

Op zondagmiddag 12 februari zal Driekske
Bakker een workshop schilderen voor kinderen
vanaf 8 jaar organiseren. De middag wordt
gehouden in het Maredijkhuis van 14 uur tot
16 uur.  
De materiaalkosten zijn 10,- euro. Je kunt
Driekske betalen bij binnenkomst. Vorig jaar
heeft Driekske ook een workshop verzorgd en
toen was het thema 'Schilder je eigen knuffel'. 
Wat het thema dit jaar wordt, blijft nog even
een verrassing.  Je kunt je aanmelden voor de
workshop via de mail:
sigridmcjansen@gmail.com
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