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Het is een uitbundig voorjaar, dit jaar. Als je door de wijk wandelt, zie je veel groen dat er fantastisch bij staat. De buurttuin is 

uniek in zijn rijkdom aan planten en bomen, maar ook de Aloëlaan, de Marislaan en de noordkant van de Maredijk staan er goed 

bij. Andere straten kunnen nog wel een ‘Steenbreek!’ injectie gebruiken waarbij tegels worden gelicht om plaats te maken voor 

geveltuintjes of perkjes. Moet je je eens voorstellen hoe de Maredijk (zuidzijde), de Poelgeeststraat en het ‘pleintje’ voor de buurt-

winkel Het Maredijkje er uit zouden kunnen zien!  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april schetste Marian Kathmann van de gemeente de mogelijkheden van groen in de 

openbare ruimte en de (financiële) hulp die de gemeente daarbij kan bieden. Zij gaf fraaie voorbeelden van perkjes, bloembakken 

en (verticale) geveltuintjes. Het inspireerde bewoners van de Aloëlaan, de Oranjerie en de Piet Heinstraat tot het maken van eigen 

plannetjes. Marian legde ook uit op welke manier de bewoners, de buurtvereniging en de gemeente afspraken kunnen maken over 

het onderhoud. Je wilt immers niet dat de schoffelploeg jouw jonge aanplant onder schoffelt.  

 

Bewoners uit de Aloëlaan en omstreken zijn inmiddels aan de slag gegaan. Marian, Philomeen en Wim maken een plan voor gevel-

tuintjes en kleine perkjes. De buurtvereniging nodigt ook andere straten uit plannen te maken en uit te voeren. De gemeente en 

de buurtvereniging dragen graag bij aan de kosten van de uitvoering. Meld je bij ons aan en wij praten je bij over hoe het zit met 

de betaling en de afspraken over het onderhoud.  maredijkbuurt@gmail.com  
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        VEILIGHEID IN DE WIJK - DE WIJKAGENT  

De politie doet veel belangrijk werk. Ze voorkomt en bestrijdt criminaliteit, spoort strafbare feiten op en be-
waakt de openbare orde. Ook verleent de politie hulp bij noodgevallen.  

De politie is ook aanwezig in uw wijk. De wijkagent werkt voortdurend aan het verbeteren en vergroten van 
de veiligheid in uw wijk of buurt. Ook u kunt daaraan meehelpen. Bijvoorbeeld door de wijkagent te helpen.  
 

De politie heeft een folder gemaakt waarin duidelijk omschreven staat wat de wijkagent doet voor u en uw 

wijk. En wat u kunt doen. Zo zorgen we samen voor een veilige wijk. Deze folder is nu te vinden op onze 
website (maredijkbuurt.nl) onder het kopje ‘Links’ en dan ‘Politie – folder politie in je wijk’. 

‘Onze’ wijkagent is Willem van Egmond, wijkagent Leiden Midden.  
Bereikbaar onder (algemeen) nummer 0900-8844 en via willem.van.egmond@politie.nl. 



In the Spotlight: 
Wayne Stan-
ding 
 

(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Leeftijd       : 57 jaar 

Adres                : Maredijk 79 

Beroep : Aannemer 

Burgerlijke staat : getrouwd met Maudy 

Koop, zoon Luka, 22 jaar, student 

 

“Dit prachtige huis is alweer mijn derde 

woning in de Maredijkbuurt. Ik heb het in 

deze wijk verschrikkelijk naar mijn zin. Ik 

ben hier niet meer weg te krijgen.  

Ik belandde op mijn 21ste vanuit Dublin 

via mijn Nederlandse grootouders in Ne-

derland.  Op mijn 25ste ging ik wonen in 

het hoekpand Poelgeeststraat/

Vendelstraat. Ik was eigenlijk een econo-

mische vluchteling want de arbeidssituatie 

was dertig jaar geleden in Ierland slecht. 

Ik heb een Ierse vader en een Nederland-

se moeder, dus de taal was geen al te 

groot probleem, maar ik heb wel flink mijn 

best moeten doen om het zo te spreken 

zoals ik nu doe. Ik verdiende destijds de 

kost als hovenier. Op de Aloёlaan 

was  namelijk hoveniersbedrijf Vliegent-

hart. Het huis waar ik destijds woonde, 

was slecht onderhouden en ik vroeg als 

grap aan de eigenaar, een beetje rare 

gozer, wat hij er voor wilde hebben. Nou 

dat was 60.000 gulden. Dat heb ik toen 

onmiddellijk gekocht en ben flink aan het 

opknappen en renoveren geslagen. Ik ben 

altijd al handig geweest. Als kind heb ik 

ooit zelf een zeilboot gebouwd. Ik vind het 

fijn om met mijn handen te werken en heb 

zo langzamerhand alle technieken onder 

de knie gekregen.’’  

Bouwval  

“Dat huis kon ik op een gegeven moment 

goed verkopen en heb toen samen met 

mijn ex-vrouw Leni Maredijk 41 gekocht. 

Dat was echt een bouwval, maar we had-

den wel de diepste tuin van de Maredijk! 

Na de scheiding wilden Maudy, mijn nieu-

we liefde en huidige vrouw, en ik  

toch liever samen een nieuw huis kopen. 

Tegelijkertijd vroeg de toenmalige eige-

naar van nummer 79 of ik dat pand wilde 

opknappen voor de verkoop. Tja en toen 

hebben Maudy en ik besloten er zelf een 

bod op uit te brengen, omdat het volgens 

ons beter is om in een nieuwe relatie ook 

in een nieuw huis te trekken.”  
 

Vrijheid  

“Als aannemer heb ik een fantastische 

baan. Ik heb alle vrijheid. Ieder dag ga ik 

met plezier aan het werk. En het contact 

met mensen vind ik geweldig. Zeker 99 

procent zijn leuke gasten en bij die ene 

procent kom ik niet meer terug. Die luxe 

kan ik me veroorloven, omdat ik meer dan 

voldoende werk heb. Ik adverteer ook 

niet, het gaat altijd via via en dat is een 

super methode. Ik werk voornamelijk bui-

ten de wijk, maar ik denk dat ik in de loop 

der jaren toch wel zo’n dertig tot veer-

tig  badkamers, wc’s en douches in de 

Maredijkbuurt  heb ge- en verbouwd. Er is 

momenteel een tendens om dure keukens 

en badkamers te plaatsen. Zo’n 20.000 

euro is vaak geen probleem en dat geeft 

een extra kick.”  

 

Wandelen  

“Maudy en ik vinden het heerlijk om te 

wandelen en te fietsen. Zeilen is ook een 

grote hobby van me, maar daar komt het 

nu even niet van. We gaan ook graag op 

vakantie, allerlei steden en landen ontdek-

ken.” 

 

Minpuntje  

,,Het vernieuwde wijkgebouw is prachtig, 

maar eerlijk gezegd maken we er nog niet 

zoveel gebruik van, want we hebben altijd 

een volle agenda. Maar we hoorden dat de 

gezamenlijk maaltijden altijd erg gezellig 

zijn. Doen we zeker een keer aan mee, 

want de straatmaaltijd vind ik een goed 

initiatief. Wat ik een minpuntje van deze 

wijk vind, is het parkeren. Vooral de laat-

ste tijd komen mensen uit de stad hier 

hun auto zetten als ze naar Schiphol gaan! 

Of met de trein een dagje weg! Vooral de 

Marislaan heeft daar hinder van. In de 

Schutterstraat moeten ook echt wat meer 

parkeerplaatsen komen. Dat gaat  

waarschijnlijk wel gebeuren. De Maredijk-

buurt is en blijft zo een superbuurt…” 

 

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

‘Ik ben hier niet meer weg te krijgen’ 

 

ETEN OP DE MAREDIJK: DAT SMAAKT!!!  

Een groot succes, elke maand is het weer volle bak. De heerlijkste gerechten (meestal 4 

gangen) komen op tafel.  

Voor de continuïteit zijn we echter nog hard op zoek naar mensen die een taak op 

zich willen nemen. Er is een enthousiaste groep mensen die graag helpt, maar we zoe-

ken nog een paar koks en iemand die de organisatie op zich neemt. Dat hoeft niet altijd. 

Een of twee keer per jaar zou al mooi zijn.  Wilt u meehelpen?  Neem dan contact op met: 

christadeboer@gmail.com 

En………….. De volgende  etenopdemaredijk maaltijd is op 9 juni in het Maredijkhuis. Als het 

weer het toelaat,  genieten we buiten van een Pannenkoeken diner. Het worden zoete, 

zoute, wraps, blini’s, pannenkoekentaarten, maar ook gewoon met spek of naturel. Als aanvulling een groene- en een fruitsalade en ijs 

als toetje. Vanaf half zes inloop en 6 uur aan tafel. Aanmelden via: etenopdemaredijk@gmail.com 



EEN AED MIDDEN IN DE WIJK: Aloëlaan 41 
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AVONDÉÉNDAAGSE 

Zet in je agenda: Donderdag 29 
juni 19.30 uur avondwandeling. 

 
De wandelclub van onze buurt orga-

niseert dit jaar weer een avondwan-

deling. Verzamelen om 19:30 uur bij 

de ingang van de speeltuin. De wan-

deling duurt ongeveer 2 uur.  Het 

wordt een groene en mooie tocht en 

een mooie gelegenheid om uw 

buurtgenoten weer te spreken.  

Info: Dik Toet 06 233 48 489. 
 

UITNODIGING 7 JULI 
ZOMERBORREL  

Wij nodigen u uit voor de zomerborrel 

van onze buurtvereniging in het Mare-

dijkhuis.  

Deze uitnodiging is niet alleen voor de 

leden van de buurtvereniging, maar 

voor alle buurtbewoners.  

Onder het genot van een drankje kunt 

u kennis maken met wijkgenoten, 

meezingen met Singin of zien wat de 

activiteiten van onze wijkvereniging 

zijn. U bent van harte welkom op vrij-

dag 7 juli vanaf 20:00 uur in het  

Maredijkhuis.  

De bewoners van de flat midden in de Aloëlaan 

(nummer 41) hebben besloten een AED aan te schaf-

fen. Dit is goed nieuws, omdat het aantal AEDs in en 

rond de Maredijkbuurt hierdoor toeneemt. Een Automati-

sche Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt bij een 

reanimatie na een hartstilstand. Jaarlijks krijgen onge-

veer 16.000 mensen een hartstilstand. Buiten het zie-

kenhuis zijn dat gemiddeld 300 mensen per week. Bij 

snel gebruik van een AED, die elektrische schokken geeft 

om het hart weer goed te laten pompen, is de overle-

vingskans tussen de 50 en 70 procent. Het apparaat 

vergroot niet alleen de overlevingskans maar kan ook blijvende schade voorkomen. Vol-

gens Het Rode Kruis herstelt 90 procent volledig na een geslaagde reanimatie.  

 

De andere AEDs in de wijk vind je bij: GGD Lei-

den, Sportcity, Golden Tulip Hotel en het Of-

fice Center (aan het Schuttersveld).  

 

De EHBO app van Het Rode Kruis (iPhone en 

Android mobiele telefoons) geeft de locatie aan 

van alle AEDs in je omgeving en biedt (basale) 

instructies voor Eerste Hulp bij Ongelukken. De 

app vertelt je ook dat je eerst 112 moet (laten) 

bellen voordat je iemand helpt met een AED.  

HET GROEIT EN BLOEIT IN DE BUURTTUIN 
Wist u dat er een damastbloem in onze buurttuin bloeit? En dit is niet de enige bijzonde-

re plant in de tuin. Ook de bijenbollen doen het fantastisch. Nu bloeien de witte en gele 

sieruien en de lila bolderik. Het eeuwig-leven-kruid is tot onze verrassing ook weer 

krachtig opgekomen en begint al te klimmen in het houtwerk dat de afgelopen winter is 

gemaakt.   

Steeds meer buurtbewoners en werknemers van de kantoren uit de omgeving vinden 

hun weg naar de tuin om lekker rustig in de zon te zitten. Daarnaast komen mensen 

aan met zelf opgekweekte planten. Zonnebloemen, tomatenplanten en courgettes heb-

ben een plek gevonden in de tuin. Alles is welkom, maar graag in overleg met de men-

sen die regelmatig in de tuin werken en weten waar dat het beste kan.  

Het gebeurt n.l. weleens dat er in een pas ingezaaid bed een plant bijgezet wordt en dat 

is niet zo handig. 

Op vrijdag- en zon-

dagmiddag

(ongeveer vanaf 3 

uur) zijn er meestal 

mensen aanwezig, 

die u de weg kun-

nen wijzen.   

Ziet u een plant 

waarvan u graag 

een stek of zaad 

wilt, dat kan, maar 

vraag het even aan 

de mensen van de 

buurttuin. Zij weten 

wat waar staat en 

hoe de planten te 

behandelen.  
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ACTIVITEITEN AGENDA 
Wekelijkse activiteiten in het Maredijkhuis 

MAANDAG 11:00u Singin. Contact: Joke Spannenburg, tel 071 522 25 09 

 14:00u Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin. 

DINSDAG 10:30u Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk, handwerken en buuv.nu 

  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 

 20:00u Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info 

www.leidsekluchtencompagnie.nl 

WOENSDAG 10:00u Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018 

 10:00u Boeken in de wijk 

DONDERDAG 10.30u Lekker Bewegen / Bewegen voor Ouderen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489

 19:00u Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’ 071 888 72 58 

ZATERDAG 10:00u Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00u Boeken in de wijk 
 

Maandelijkse activiteiten in het Maredijkhuis 

AAN TAFEL BIJ RUUD  15:00u talkshow op de laatste zondag van de maand, door Ruud Binnendijk, 

entree EUR 2,00. Eerstvolgende data: 24 september, 29 oktober en 26 november.  
 

ETEN OP DE MAREDIJK vrijdag 17:30u op 9 juni, 13 oktober, 10 november, 12 januari en  

9 februari. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com. EUR 5,00 pp, kinderen EUR 2,50. 
 

Overige activiteiten 

WANDELEN: Avond 1 daagse op 29 juni 19:30u. 

BUURTFEEST/MAREDAG zaterdag 16 september. 

DENKSPORT in het Maredijkhuis, contact: Bert Dijksman, tel 071 512 42 62, b.dijksman@casema.nl 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 

BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 

CULTUURCLUB, contact: Irene Nieuwenhuijse, tel 06 534 52 373  

SPEELTUIN, open maandag t/m vrijdag 10:00u tot 17:00/18:00u,  

vaak ook op zaterdag en zondag, zie website www.svmaredijk.nl  

RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 

 

WIST U DAT? 
 

 Er op diverse plekken in Leiden (o.a. terras van 

Annie’s) een roofvogel-vlieger rondvliegt. Die 

houdt de meeuwen op afstand.  Ideaal voor op da-

ken waar meeuwen nestelen! Go Black Hawks! 

 

 De speeltuin tegenwoordig een webcam heeft? Nu 

kan je live zien of de speeltuin open is. De link is 

video.nest.com/live/vLDphz6eMt. 
 

 De speeltuin de volgende bijzonder dagen/feesten 

heeft:  

14 juni Buitenspeeldag 

24 juni Zomerfeest 

Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging zet zich in voor een leefbare omgeving waarin 

we op een prettige manier met elkaar omgaan.  

De buurtvereniging heeft inmiddels 200 leden (!), mensen die 

zich betrokken voelen met elkaar en met de buurt. Alle nieuwe 

leden: welkom en bedankt voor jullie aanmelding.  

We hopen jullie te ontmoeten bij één van de activiteiten in de 

buurt. 
 

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Vul dan het aan-

meldformulier in op onze website www.maredijkbuurt.nl.  

Het kost u slechts EUR 5,00 per jaar.  
 

Wilt u het formulier in uw brievenbus ontvangen? Belt u dan  

071-5139225 of loop langs bij Aloëlaan 41a (secretaris Christa  

de Boer). 

WORD LID! 


