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De Maredijkbuurt heeft weer een nieuw initiatief; de 
kunst- en cultuurclub. De initiatiefnemers willen eenmaal 
per maand een uitje maken naar een cultureel evenement 
in Leiden. Voorlopig denken we aan museumbezoek, een 
theatervoorstelling of een festival. We proberen een zo 
divers mogelijk aanbod te bieden. Dus niet alleen traditio-
nele voorstellingen, maar ook experimentele en/of alter-
natieve evenementen. 

Hoewel de club nog in oprichting is, hebben we in juli al 
een eerste uitstapje gemaakt: naar het Vredespaleis in 
Den Haag. Inderdaad niet in Leiden, maar dit gebouw is 
namelijk zo bijzonder en alleen in de zomermaanden te 
bezoeken dat we gelijk al van een van onze principes zijn 
afgeweken. En dat mag vaker gebeuren!   
Ineke, Marie-Louise en Irene hebben genoten van deze 
bijzondere rondleiding (zie foto) en waren vooral onder de 
indruk van de Japanse kamer, waar acht verschillende 
wandkleden van zijde hangen. Gedurende bijna vijf jaar 
hebben in totaal 48.600 (!) mensen dag en nacht gewerkt 
om dit prachtige en kostbare kunstwerk te voltooien. 
 

Mensen die zich willen aansluiten bij de cultuurclub zijn 
welkom. Ook ideeën voor een bezoek stelt de initiatief-
groep op prijs. Ons eerste uitstapje is op zondag 10 sep-
tember. We gaan dan naar de tentoonstelling COOL JA-
PAN in Museum Volkenkunde. 

We vertrekken om 14:00 voor de ingang van de speeltuin. Irene Nieuwenhuijse, irenenieuwenhuijse@gmail.com 
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        DE BOEKENKAST VAN DE WIJK 
Wie wel eens aan een activiteit zoals  “Eten op de Maredijk " of  “Aan tafel bij Ruud" heeft deelgenomen, zal ongetwijfeld de twee witte 
boekenkasten hebben zien staan. Hierin zijn zowel romans, thrillers, kook-en kunstboeken 
als tijdschriften en kinderboeken te vinden. Je kunt deze boeken gratis meenemen. Ook kun 
je boeken van jezelf achterlaten (maximaal twee).   
De kasten worden beheerd door drie wijkgenoten: José Bruijnen, John Mierop en Maria van 
Reijen. Het idee is om zoveel mogelijk variëteit aan te brengen. Dus als je suggesties hebt, 
mail dan naar josebruijnen@yahoo.com.   
De boekenkast is elke woensdag en zaterdag open van 10.00 tot 12.00 uur tijdens de ope-
ningstijden van de Speel-O-theek. Ook tijdens de overige activiteiten kun je boeken bekij-
ken, meenemen en achterlaten in de daarvoor bestemde kratten.  
  

Gespot in de boekenkast: Griet op de Beeck:  “Vele hemels boven de zevende” en “Kom 
hier dat ik u kus”.   
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In the Spotlight: 
Judith Bloedjes 
 

(door Irene Nieuwenhuijse) 
 

Adres                : Marislaan 3 
Beroep : kunstenaar 
Burgerlijke staat : getrouwd met Geert 
    Keuter (ontwerper) 
Kinderen : Iza (23) en Koen (22) 
 

Sinds wanneer woon je in de Maredijk-
buurt?  
“We zijn 24 jaar geleden hier komen wo-
nen. Eerst op de Schutterstraat 10.  

We werden destijds gewaarschuwd dat de 
wijk behoorlijk ‘plat Leids’ was. Sommige 
buren kon ik inderdaad niet verstaan, 
maar we voelden ons er wel gelijk thuis.  
Er werd nog heel veel op straat gebarbe-
cued en we voelden ons veilig en prettig in 
deze wijk. Omdat er geen doorgaand ver-

keer is, heeft het daarnaast echt de sfeer 
van een dorp. En toen dit huis op de Mari-
slaan te koop was, hebben we eerst ge-
twijfeld omdat het echt zwaar en zwaar 
verwaarloosd was. We vielen daarentegen 
als een blok voor de sfeer en mogelijkhe-
den en we zijn hier helemaal op onze 
plaats.” 
  
Hoe ervaar je de nieuwe initiatieven?  
“Echt geweldig. We zijn al een keer gaan 
eten en we zijn zeker van plan naar Aan 
tafel bij Ruud te gaan, maar we hebben 
gewoon een drukke agenda. De buurttuin 
is een rijkdom. Ik breng er wel eens plant-
jes en dit soort initiatieven zijn verbinden-
de factoren. De wijk heeft eigenlijk maar 
een nadeel: parkeren... Als er bezoek of 
klanten komen is dat altijd een gedoe.” 
 
Wat is je beroep?  
“Ik ben kunstenaar. Ik maak op ambach-
telijke wijze porseleinen voorwerpen en 
sieraden. Mijn doel is steeds opnieuw een 
voorwerp te maken dat kunst genoemd 
mag worden. En dat is het volgens mij als 
het uniek is. Zodra je gaat herhalen, is het 
ambacht. Juist dat snijvlak tussen beide 
disciplines is mateloos spannend.  
Ik merk ook dat de kunst die ik maak ge-

waardeerd wordt: hier in Leiden, maar ook 
in Milaan, Antwerpen en Tokio. Drie voor-
aanstaande galeries in Nederland verko-
pen daarnaast mijn kunst. Het is iedere 
dag een feest om dit te mogen ervaren. 
Als ik ‘s morgens wakker word denk ik 
altijd: yes ik mag weer!”  

 
Je zegt dat je poetic ceramics maakt. Wat 
bedoel je daarmee?  
“Niets, maar dan ook niets is bij mij is 
hetzelfde. Jouw theekopje is anders dan 
mijn theekopje. Je hebt gekozen voor een 
exemplaar dat van boven wijd uit loopt, 
bij mij zitten er allerlei golfjes in. De vorm 
van zo’n kopje vertelt het verhaal dat ik 
wil vertellen en die verschillende vormas-
pecten geven ieder voorwerp een poëtisch 
karakter. Ik gebruik bijvoorbeeld veel vor-
men uit het huis: de ronde reliëfvormen 
van het plafond of de rechte vormen van 
de mooie houten deuren inspireren me. 
De stroken porseleinen krullen, die je hier 
overal ziet hangen en liggen, kunnen ook 
worden gebruikt om planten en bloemen 
te groeperen in een vaas. Een van de 
spannendste dingen vind ik het maken 
van een grote installatie. Die maak ik dan 
van verschillende elementen die gezamen-
lijk altijd een geheel vormen. Laatst kreeg 
ik een opdracht om met twaalf elementen 
een wandinstallatie als kunstwerk te ma-
ken. Dat was echt een fantastische op-
dracht. Ik word heel blij van mooie din-
gen, die zijn volgens mij goed voor je ziel 
en ik word er een gelukkiger en beter 
mens van.”  

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

‘Mooie dingen zijn goed voor je ziel’ 

 

WANDELEN MET WIJKGENOTEN  
Op 29 juni heeft de buurtwandelclub weer een avondwandeling georganiseerd. Dit keer vanuit de wijk naar Huys te Warmond. Een ver-
rassende tocht langs binnentuinen, parken, moestuinen en een heus kasteel. Het weer zat mee en elke keer blijken er mensen mee te 
lopen, die ook nog wat over de omgeving weten te vertellen. Na een uurtje of 2 liepen we weer terug naar de wijk. En kwamen we tot de 
conclusie: doen we volgend jaar weer. In juli een rondje Singelpark door de stad en in augustus maakten we een rondje Zwaneburgerpol-
der. Elke maandagmiddag zoeken we weer een ander pad. Verzamelen om 14:00 uur bij de speeltuin. 



MELDPUNT ZORG EN OVERLAST 
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GEVELTUINTJES 
Een aantal buurtbewoners zet zich 
in voor meer en beter groen in onze 
wijk. Binnenkort krijgt u een oproep 
om mee te doen aan de vergroening 
van de wijk.  
We beginnen met de Aloëlaan.  
Te denken valt aan planten rond 
bomen, aanleg van geveltuintjes en/
of het plaatsen van plantenbakken. 
Ook het onderhoud moet aan de 
orde komen. Enkele Aloëlaanbewo-
ners hebben zich al gemeld en ver-
schillende plekken zijn al 
“vergroend”.   
 

Na aanmelding (mail naar  
mariansmit@casema.nl) nemen we 
contact met u op. We hopen in de 
vroege herfst een slag te kunnen 
maken.   
 

Marian, Philomeen en Wim.  
 
 

AAN TAFEL BIJ RUUD 
Vanaf 24 september gaan wij een 
nieuw seizoen in met 8 nieuwe talk-
shows, met aansprekende gasten. 
Namen tot nu toe zijn: Maarten 't 
Hart, schrijver en nog veel meer, 
Gerard Kerkhof, slaapprofessor, 
Robert Strijk, wethouder, 
Erik Kwakkel, boekhistoricus etc.  
  
Ruud 
 
 

WORD LID! 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging zet zich in voor 
een leefbare omgeving waarin we op 
een prettige manier met elkaar om-
gaan.  
De buurtvereniging heeft inmiddels 
200 leden (!), mensen die zich be-
trokken 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 buurtvere-
niging? 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 brieven-
bus ontvangen?  
Belt u dan 071-5139225 of loop 
langs bij Aloëlaan 41a (secretaris 
Christa de Boer). 

De GGD en de wijkagent vragen onze aandacht voor zorgen die er in de wijk kunnen 
leven. U kunt het melden als u ernstig bezorgd bent over uw buurman of buurvrouw, of 
iemand anders in uw omgeving, bijvoorbeeld als u vermoedt dat er geen of onvoldoende 
hulp wordt geboden. Soms gaan de (complexe) problemen gepaard met overlast. Dat 
kan hinderlijk zijn voor u, maar het kan ook een signaal zijn dat er iets aan de hand is 
met iemand. Soms is daarbij hulp nodig.  
 

Het Meldpunt Zorg en Overlast kan die hulp bieden. Als het nodig is, zorgt het Meldpunt 
dat er passende hulp op gang komt, om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.  
U kunt ook bellen voor advies. Telefoon: 088 - 308 36 20 (op werkdagen van 09.00 – 
17.00 uur). U kunt uw melding ook via de internetsite van de GGD doen:  
www.ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/  
  

Anoniem?  
Iedere burger kan een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast. U wordt ge-
vraagd om aanvullende informatie. En het Meldpunt laat weten wat er met uw melding 
gebeurt. Om die reden kunt u niet anoniem melden. Uw gegevens zijn alleen bij het 
Meldpunt bekend en er wordt geen informatie doorgegeven aan de persoon of personen 
over wie u de melding doet. Tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.   

AANPAK OVERLAST DOOR VERKAMERING 
We schreven in de Buurtkrant al een paar keer over verkamering.  
Er leven zorgen in de wijk over het toenemend aantal gesplitste panden. Dat heeft in 
enkele straten een paar keer tot overlast geleid. De toenemende verkamering speelt 
ook in andere wijken.  
 

In de gemeenteraad hebben de PvdA en D66 het college opgeroepen meer handhavers 
in te zetten tegen de overlast door verkamering. De handhavers zouden moeten optre-
den tegen de negatieve gevolgen van verkamering, bijvoorbeeld ten aanzien van brand-
veiligheid of geluidsoverlast voor de buren. De gemeente heeft drie maatregelen aange-
kondigd die de overlast kunnen verminderen.  
 

Ten eerste moet er bij de verbouwing van een pand worden aangetoond dat er maatre-
gelen zijn genomen tegen geluidsoverlast. Ten tweede moet de verhuurder een ‘melding 
brandveilig gebruik’ overleggen en tenslotte moet de verhuurder woon- en leefregels in 
het huurcontract opnemen die gericht zijn op het voorkomen van overlast. Met elkaar 
dragen de maatregelen bij aan een veiliger leefomgeving voor de huurders (studenten, 
expats, arbeidsmigranten) en aan een prettiger woonklimaat voor omwonenden.  

ETEN OP DE MAREDIJK 
De pannenkoeken smaakten uitstekend. 
Omdat het prachtig weer was, heerlijk bui-
ten. Een feestelijk en smakelijk afscheid 
van de oude picknicktafels in de speeltuin 
(inmiddels staan er mooie nieuwe!) .  
En wat wil je nog meer als kind: pannen-
koeken, ijsjes en lekker spelen.  
Ongelofelijk wat je allemaal kunt maken 
van pannenkoeken. O.a. twee enorme 
taarten. 
 

Vanaf oktober gaan we weer iedere maand 
samen aan tafel. Data: 13 oktober,  
10 november, 12 januari en 9 februari. 
Aanmelden bij:  
etenopdemaredijk@gmail.com  
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
ZONDAG 24 september, 29 oktober en 26 november 
 15:00  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door Ruud Binnendijk, entree EUR 2,00. 
 10 september 
 14.00  Kunst en Cultuurclub, verzamelen bij de ingang van de speeltuin. 
 

MAANDAG  11:00 Singin. Contact: Joke Spannenburg, tel 071 522 25 09 
 14:00 Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin. 
 

DINSDAG  10:30 Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk, handwerken en buuv.nu 
  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 
 20:00 Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 
 

WOENSDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018 
 10:00 Boeken in de wijk 
 

DONDERDAG  10:30 Lekker Bewegen / Bewegen voor Ouderen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 
 19:00   Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’ 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 13 oktober, 10 november, 12 januari en 9 februari 
 17:30  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  
   EUR 5,00 per persoon, kinderen EUR 2,50. Christa de Boer 06 526 498 28 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 
 10:00 Boeken in de wijk 
 
 

Overige activiteiten 
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 
GEVELTUINTJES, contact: Marian Smit, mariansmit@casema.nl 
BUUV.NU, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
CULTUURCLUB, contact: Irene Nieuwenhuijse, tel 06 534 52 373  
SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00/18:00, incidenteel op zaterdag, zie website svmaredijk.nl  
RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 

 

 

        ZOMER IN DE WIJK 


