
 

Ik heb mooie herinneringen aan de verschillende edities van de straatmaaltijd, met slecht weer maar toch 
vooral mooi weer en veel verschillende muzikale ‘gasten’ en 1x zelfs een goochelaar.  

Bij deze bedank ik (nogmaals) alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met stoelen sjouwen,  ballonnen 
opblazen, tafels versieren, tafelkleden plakken, afbreken, etc. Jullie hulp was hard nodig, bedankt! 

Ik kijk uit naar de volgende edities; laten we er met elkaar steeds weer een feestje van maken….  

           Christine 

VERDER 
IN DIT NUMMER 
 

In the Spotlight:    

Pieter van der Geest .............. 2 

En dan is er weer koffie .......... 2 

Je auto voor deur,  

of juist niet ........................... 3 

Eten op de Maredijk  

zoekt helpende handen .......... 3 

Aan tafel bij Ruud .................. 3 

Agenda ................................. 4 

Lid worden ............................ 4 

Avontureneiland & 

Bord voor de buurttuin ........... 4 

 

B U U R T K R A N T  

HELP! CHRISTINE STOPT 

S E P T E M B E R  2 0 1 6  

 

Wie neemt het stokje over? 
 

 De jaarlijkse straatmaaltijd is een vertrouwd evenement in onze 

wijk sinds 2010. Dit jaar was het even spannend of de maaltijd 

door zou kunnen gaan omdat er begin augustus nog maar een 

vijftigtal aanmeldingen was. In de loop van de maand trok het 

aan en op de dag zelf liep het nog storm. Het resultaat was een 

rij goed gevulde tafels waar buurtbewoners aten, dronken en 

kletsten. De eerste die langs de tafels ging om her en der wat te 

proeven zette een trend met als gevolg dat het uitruilen van 

eten veel breder gebeurde dan in voorgaande jaren.  

Het werd een geanimeerde zomeravond waar velen bleven han-

gen tot ver na de koffie en het ijsje.  

 

De band Murphey’s Law oogstte veel waardering en het weer 

maakte het net een beetje spannend met wat verdwaalde re-

gendruppels.  

De 2016 editie van onze straatmaaltijd zal de geschiedenis in-

gaan als de laatste van Christine. Onze penningmeester heeft ze 

alle zeven georganiseerd en vindt het nu tijd om het stokje over 

te dragen. We bedanken Christine voor de strakke organisatie 

van deze heerlijk informele gezelligheid. Christines afscheid 

krijgt een fonkelend randje als iemand zich aanbiedt om de 

straatmaaltijd volgend jaar te organiseren. We hopen op meer-

dere aanmeldingen zodat de volgende edities door een team 

kunnen worden georganiseerd. Je mag je natuurlijk ook direct 

samen met een buur- of wijkgenoot aanmelden.  
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In the Spotlight: 
Pieter van der 
Geest 
 

(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Leeftijd       : 42 jaar 

Adres                : Maredijk 72 

Beroep             : werkt bij Flora Holland 

Burgerlijke staat : getrouwd met Sanne 

Kinderen  : Raaf 4 jaar en  

  Loe 1 jaar 

Sinds wanneer woon je in de Maredijk-

buurt? 

“We wonen hier nu drie jaar. Aanvankelijk 

hadden we een huis in het centrum, in de 

Marendorpse Dwarsstraat. Toen we kinde-

ren kregen, gingen we op zoek naar een 

omgeving met meer groen. We hebben 

hier helaas ook geen tuin, maar we heb-

ben de boom bij ons huis geadopteerd en 

daar zitten we veel. Ik ben geboren en 

getogen in Zoeterwoude-Dorp en de Ma-

redijkbuurt heeft ook iets dorps. Dat sprak 

ons beiden erg aan. En de samenstelling 

van de buurt is zo gevarieerd. En omdat 

Sanne in het LUMC werkt en ik in Rijns-

burg is dit natuurlijk een ideale uitvalba-

sis. Daarnaast maken we veel gebruik van 

de speeltuin en de Vrije School is om de 

hoek.“  

 

Wat zijn je hobby’s en wat voor werk doe 

je? 

“Over mijn werk ben ik kort. Ik prik in en 

prik weer uit. Mijn hart ligt daar niet. Ik 

ben namelijk een echte muziekman. Zo-

wel actief als passief. Ik heb 8 jaar een 

bandje gehad. Ik zong en speelde gitaar: 

veel Balkan- en Nederlandstalig repertoi-

re. We traden op door het hele land, maar 

op een gegeven moment gaat zo’n band 

toch langzaam uiteenvallen, tenminste als 

het musiceren een hobby is. De een krijgt 

ander werk, er gaat iemand verhuizen en 

er komen kinderen en dan ligt de prioriteit 

meestal toch bij het gezin. En met nieuwe 

muzikanten lukte het niet zo. Afgelopen 

januari hebben we ons afscheidsconcert 

gegeven in De Nobel: helemaal uitver-

kocht. Prachtig einde. Ik wilde daarna iets 

met muziek blijven doen en had bedacht 

om op straat met een pick-up plaatjes te 

gaan draaien. Nou dan ga je bij de ge-

meente informeren hoe je zoiets moet 

aanpakken. Ik zou dat dan in mijn vrije 

uurtjes kunnen doen. Volgens mij fleurt 

het straatbeeld daar enorm van op, maar 

dat bleek niet zomaar te gaan. Ik zou per 

keer een vergunning moeten aanvragen 

omdat het geluid mechanisch is, terwijl ik 

het toch heel zacht en rustig wil houden. 

Afijn, dat idee heb ik maar laten varen en 

nu doe ik samen met Erik Olijerhoek een 

act met plaatjes draaien op feesten en 

partijen onder het motto Plaatjes Vullen 

Gaatjes. We treden ook op tijdens de dis-

cussiemiddagen met Ruud in het Mare-

dijkhuis. Tij-

dens de pick-

nickmiddagen 

in het Van der 

Werff park 

hebben we 

eveneens een 

paar maal ge-

draaid.  Echt 

super leuk.” 

 

 

Wat vind je van het nieuwe wijkgebouw 

en al die nieuwe initiatieven? 

“We voelen ons hier echt thuis. Toen we 

hier kwamen wonen, was juist in die week 

de straatmaaltijd. Nou daar schoven we 

gelijk aan en ook dit jaar hebben we na-

tuurlijk weer mee gedaan. Het verbouwde 

wijkgebouw is echt te gek. We maken 

gebruik van de Speel-o-theek en de geza-

menlijke maaltijden vinden we enig.  

Die BUUV activiteiten vinden we ook ge-

weldig, maar als je een baan hebt en klei-

ne kinderen dan komt het er nog niet van 

je daadwerkelijk in te zetten, maar dat 

gaat in de toekomst vast wel gebeuren. ” 
 

Wat zou jij nog graag willen verbeteren? 

“Ik vind dat verloederde pand op de Mare-

dijk een aanfluiting. Daar moet de wijk-

vereniging of de gemeente echt eens iets 

aan doen. Kijk maar eens naar het effect 

van de ondergrondse containers voor het 

huisvuil. Dat was voorheen een ramp, 

overal zooi. Je merkt dat het nu veel 

schoner en opgeruimder is en dat komt 

het leefklimaat in onze wijk alleen maar 

ten goede. En ze fungeren ook nog eens 

als ontmoetingsplek. Je komt er buren 

tegen die je nog niet zo goed kent en een 

praatje maken kan nooit kwaad…. ” 

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

‘We hebben de boom bij ons huis geadopteerd’ 

 
EN DAN IS ER WEER KOFFIE... 

Vanaf 22 september starten we met de koffieochtenden in het Maredijkhuis. 

Tussen half 11 en half 12 bent u iedere week van harte welkom voor de koffie. Naast de mogelijkheid om 

gezellig een kopje koffie te drinken, kunt u vragen stellen over buuv.nu, Dit is de buurtmarktplaats voor 
vraag en aanbod van diensten tussen buurtbewoners. De deur staat ook open voor Boeken in de wijk.  

U kunt boeken meenemen en/of ruilen. De boekenkasten zijn gevuld.  

Contact: Christa de Boer 06 52649828 



JE AUTO VOOR DE DEUR OF JUIST NIET? 
Op 4 juli j.l. hield de gemeente een voorlichtingsavond in het Maredijkhuis over de herin-

richting van de Poelgeeststraat en Schutterstraat. Veel bewoners kwamen hun licht opste-

ken over wat er gaat gebeuren. Onze wijkregisseur René Verdel stelde aan het begin van 

de avond dat de gemeente vooral kwam luisteren. Hij werd vergezeld van stedenbouw-

kundigen Heleen Devilee en Harko Pilot. Zij presenteerden een zogenaamd schetsontwerp 

waarbij ze benadrukten dat het ontwerp niets meer was dan een plan. Ze beoogden met 

de schets reacties van bewoners uit te lokken.  

Dat lukte goed: velen brachten enthousiast hun idee over de straat van de toekomst naar 

voren. Het bleek al snel dat de bewoners verschilden in hun voorkeur. Sommigen hecht-

ten aan hun auto in de straat, terwijl anderen liever brede stoepen en groen zagen. Een 

enkeling drong er bij de buurtvereniging op aan de gemeente te bewegen meer ‘out of 

the box’ te denken. Bijvoorbeeld door aan te kaarten dat eigenlijk alle auto’s buiten de 

wijk zouden moeten parkeren, of door na te denken over toekomstige vormen van ver-

voer zonder auto’s. Uiteindelijk kwamen de verschillende visies terecht op formuliertjes. 

De stedenbouwkundigen namen die mee om zich te laten inspireren bij het uitwerken van 

de plannen. In het najaar komt Devilee met een ontwerp voor de herinrichting. Het is 

onvermijdelijk dat zij daarin keuzes maakt die de een meer zullen bevallen dan de ander. 

Bovendien moet het ontwerp binnen het budget passen en voldoen aan normen op het 

gebied van veiligheid en toegankelijkheid. De buurtvereniging hoopt vooral dat de ge-

meente haar belofte houdt: dat het project begin 2017 zal worden uitgevoerd.  
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AAN TAFEL BIJ RUUD 

Locatie: het Maredijkhuis 

Voor zondag 25 september a.s. 

zijn de gasten: 

Renske Gilissen, biologe, gepro-

moveerd op angst bij kinderen en 
doet sinds 5 jaar onderzoek om bij 

te dragen aan preventie van zelf-
doding. Renske is senior onderzoe-

ker bij 113Online, een landelijk 
expertisecentrum voor suicidepre-

ventie. Suicide is een groot pro-
bleem in Nederland. Er zijn in ons 

land iedere dag 5 mensen die dood 
gaan door suicide; 10x meer po-

gingen tot zelfdoding en velen 

meer die suicidegedachten hebben. 
Haar onderzoeken richten zich op 

risicogroepen om gericht suicide te 
voorkomen, de relatie met de eco-

nomische crisis, het evalueren van 
landelijke preventieprojecten en 

het taboe om erover te praten te 
doorbreken. 

Sandra Dirkse is redacteur bij de 
VARA. Lang geleden studeerde ze 

af op de Nederlandse televisiequiz 
in de jaren 50. Ze wist toen nog 

niet dat de televisiequiz een rode 
draad in haar leven zou worden. 

Ze werkte - met hier en daar een 
onderbreking - voor verschillende 

televisieprogramma's. Van 'Kom 
maar naar beneden en sla je slag' 

tot 'Dat zoeken we op'. Oftewel: 
van 'Prijzenslag' met Hans Kazàn 

tot '2 voor 12' met Astrid Joosten. 
Daarnaast is ze met Irene van den 

Hoeven eigenaar van het concep-

tenbureau De Zindustrie. Samen 

maakten ze diverse spellen en 
schreven het boek ONTSLAGEN 

(2012). 

Muziek: Stefan Thönissen, gita-

rist.  

15:00 uur inloop, 15:30 uur 

talkshow en 17:00 uur nazit. 

 

 

Op 30 oktober zijn de gasten: 
Henri Lenferink, burgemeester 

van Lei-
den en 

Chris 
Buijink, 

sinds 1 
juni 2013 

voorzitter 
van de 

Neder-
landse 

Vereni-

ging van 
Banken. 

ETEN OP DE MAREDIJK zoekt helpende handen 
Omdat de eerste editie van: etenopdeMare-

dijk een groot succes was, willen we dit 

jaar ook weer heerlijke maaltijden serveren 

in het Mardijkhuis. We hebben daar wel 

hulp bij nodig. 
  

Daarom zijn we op zoek naar mensen die 

het leuk vinden om mee te helpen of dat nu 

maandelijks is, eenmalig of af en toe, alle 

hulp is welkom. Het gaat om: helpen met 

koken, tafel dekken, boodschappen doen, 

afwassen, bedienen etc. 
 

Op 28 september om 20:30 uur  is er een 

informatieavond in het  Maredijkhuis. 

Iedereen die ideeën, vragen en belangstel-

ling heeft, is van harte welkom. Tot dan !  

Informatie bij Christa de Boer 06 52649828 
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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 bijna 200 beta-

lende leden, mensen die 

zich betrokken voelen met 

elkaar en met de buurt. 

Alle nieuwe leden: welkom 

en bedankt voor jullie aan-

melding.  

We hopen jullie te ontmoe-

ten bij één van de activi-

teiten in 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  

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). 
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WORD LID! 
ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Wekelijkse activiteiten in het Maredijkhuis 

MAANDAG 9:30u Lekker bewegen 

  Contact: Chiara Teodorani, tel 06 847 57 501 

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

ZATERDAG 10:00u Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00u Boeken in de wijk 

 

Bij Ruud aan tafel 

ZONDAG 25 september, 30 oktober en 27 november om 15:00u talkshow op de 

laatste zondag van de maand, door Ruud Binnendijk, entree EUR 2,00. 

 

Overige activiteiten 

ETEN OP DE MAREDIJK, etenopdemaredijk@gmail.com, tel 06 526 49 828 

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: Hans Woldendorp, tel 06 525 81 008 

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 

De BRUG is terug…  

nu de VLOTTEN nog! 

De BUURTTUIN heeft een mooi bord,  

geschilderd door buurtgenoot Anna Borawska 


