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        AANPAKKEN! DE BUURTVISIE IN DE PRAKTIJK 
De Maredijkbuurt heeft in juli zijn Buurtvisie vastgesteld.  
Hij is gepubliceerd op de website van de buurt (https://www.maredijkbuurt.nl/buurtvisie-maredijkbuurt/). Elk hoofdstuk eindigt met 
‘Aanpak’, een lijstje concrete voornemens om zaken in de buurt te verbeteren of te veranderen. Enkele van deze voornemens zijn al 
door het bestuur gerealiseerd. Andere kunnen we alleen realiseren in samenwerking met wijkbewoners. Sinds de bespreking van de 
concept-Buurtvisie in april heeft een aantal bewoners al gemeld dat ze met elkaar bepaalde delen van de visie willen uitvoeren. In 
deze Buurtkrant lees je bijvoorbeeld over de volgende opruimactie in de wijk. Maar er staat natuurlijk meer in de Buurtvisie dat op 
uitvoering wacht. Daarom willen we op 12 november met een groep actieve bewoners bespreken wat we gaan aanpakken, wanneer we 
dat doen en wie dat gaat uitvoeren. Kortom, we bespreken de voorstellen, stellen prioriteiten en maken afspraken over de uitvoering. 
Alle wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te werken aan het realiseren van de voorstellen. 
 

Maandag 12 november, 20:30u in Het Maredijkhuis.  

BUURTKRANT ‘KIJK OP DE WIJK ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het was een prachtige, maar droge zomer en de planten snak-

ten naar water. Dat betekende: 40 keer het trapje af naar de 

sloot, met grote gieters water halen om de planten te begieten. 

In de afgelopen maanden was dat een paar keer per week no-

dig. Tot Daan Bekooy kwam met een briljante oplossing: Een 

pomp om het water uit de sloot op te pompen (met excuses 

voor de omwonenden als deze soms teveel herrie maakte).  

 

Om Daan te bedanken,  

hebben we in de buurttuin  

een drankje genomen.  

 

Op de Maredag is hard  

gewerkt aan een mega- 

bijenhotel. Deze heeft een  

plek gekregen in de buurt- 

tuin. Bedankt Jeroen, Jelle, 

Tik Ho, Marga, Agneta,  

Christa en Wim.  

 

Als het hek van de tuin op slot is, kunt u het zelf open maken 

met de code 1952. Slot even indrukken en het springt open. 

Wel graag afsluiten als u de tuin verlaat. 
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IN EN UIT DE BUURTTUIN 

Waarom zou je elk jaar alles nieuw kopen als je ook kunt ruilen en tegelijkertijd die ontiegelijke speelgoedberg in je huis ver-

kleint? Recycle Sint wil dat zoveel mogelijk families mee                     doen en speelgoed een tweede leven geven op de speel-

goedruilmarkt. Het is dé manier om het Sinterklaasfeest                        duurzaam én voordelig te vieren. Deze markt vindt dit 

jaar alweer voor de 6e keer plaats op verschillende                                 locaties in het land. En voor het eerst komt de Recycle 

Sint op maandag 19 november naar Leiden in het                                     Maredijkhuis van de speeltuin ‘Rondom de Maredijk’.  

 

Vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur kan speelgoed omgeruild                            worden voor ruilbonnen.  

Vanaf 19.45 uur kunnen de bonnen worden omgeruild                              voor ‘nieuw’ speelgoed.  

 

Kom je ook? Volg ons ook op Recycle Sint Leiden                                      op Facebook.   Jarik Toet & Nikki Robijn 

RECYCLE SINT IS WEER IN HET LAND 



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

 
11 NOVEMBER SINT MAARTENVIERING IN DE MAREDIJKBUURT - DOE JE MEE? 
 
Wat is er te doen? 
 

15.00 -17.00  Lampion knutselen in het Maredijkhuis.  
  Sint Maarten lopen is het leukst met een zelfgemaakte lampion! 

De speeltuinvereniging zorgt voor de materialen. Deelname is gratis voor leden 
van de speeltuinvereniging. 
We zullen bij het knutselen lampionstokjes verkopen 
 

18.00-19.00  Kinderen gaan langs de deuren van de huizen in de buurt die meedoen.  
Ze zingen (met hun zelfgemaakte lampion in de hand) een lied voor Sint Maarten 
en krijgen in ruil daarvoor iets lekkers van de “rijke mensen” waar ze aanbellen. 

 

De huizen die meedoen, zijn te herkennen aan een lampje, kaarsje of lampion bij de deur. 
De kinderen zingen een Sint-Maarten liedje en krijgen wat lekkers in ruil. 
 
Wil je meedoen en als rijke man/vrouw lekkers uitdelen aan de kinderen? 
 

Maak 11 november voor 18.00 uur duidelijk dat er bij jouw huis aangebeld mag worden: Zet een 
lampje, lampion of kaars bij je deur. Andere versieringen mogen natuurlijk ook, wellicht heeft 
een enkeling zelfs ruimte voor een Sint Maartensvuur? 
Zorg voor wat lekkers in huis om aan de kinderen te kunnen geven! 

De blaadjes zijn gevallen, de dagen kort en koud, het 

zwembad is leeg. Mooi moment voor een gesprek met het 

speeltuinbestuur. 

 

Wilde je als kind altijd al de baas van een speeltuin worden, 

Wilte? 

Wat een moeilijke vraag. Ik vind het prima om voorzitter te 

zijn, maar de baas… Ik ben in de praktijk vooral druk met de 

ledenadministratie en ik fungeer als chef incidentele verhuur. 

Oftewel, ik ben degene waar mensen, die in het weekend de 

zaal hebben gehuurd voor een kinderfeestje, de sleutel kunnen 

ophalen en hem later weer afgeven. Maar of dat nou was waar 

ik als kind van droomde?  

 

Was het vroeger niet veel leuker in de speeltuin, Elly? 

Ooit, nog voor mijn tijd, werden er in het speeltuingebouw zelfs 

bruiloften gevierd. Compleet met een band, dus dat gaf nogal 

wat overlast. Uit het begin van ‘mijn tijd’, 28 jaar geleden, her-

inner ik me als een van de hoogtepunten dat voor de oudere 

kinderen een bezoek aan een bowlingbaan werd georganiseerd. 

Ook is de zaal een tijdje als dartcentrum in gebruik geweest. 

Dat waren heel gezellige avonden, die vaak laat eindigden. Dat 

soort dingen doen we nu niet meer, ook om de overlast voor de 

buurt te beperken. 

 

Wat heeft de speeltuin nog te wensen, Job? 

Nou, ik denk dat we de boel aardig op de rit hebben. Het pand 

en de tuin staan er schitterend bij, de financiën zijn op orde. Als 

bestuur zouden we het toejuichen als er nog meer vrijwilligers 

waren om leuke dingen te organiseren. Kinderen kennen na een 

paar jaar elk klimrek wel. Dan zou het leuk zijn als ze in de zaal 

ook eens een schaak- of een toneelcursus konden volgen. Of al 

die studenten in de wijk, die willen misschien ook wel eens iets 

op touw zetten. Als het maar niet luidruchtig en drankovergoten 

is, dan kan er best veel. En persoonlijk zou ik het toejuichen als 

de speeltuin en de zaal rookvrij worden. Dat zit er aan te ko-

men. De gemeente legt het ons vroeg of laat gewoon op.   

 

Wat is het leukste aan de speeltuin?  

E: Onze speeltuin is de mooiste van Leiden! Door de leuke 

speelobjecten, de prachtige bomen en het vele andere groen. 

Plus de gezellige activiteiten: paaseieren zoeken, het zomer-

feest, de Maredag samen met de buurtvereniging, straks weer 

Sint Maarten. En niet te vergeten twee keer per week de Speel-

o-theek waar je voor weinig geld leuk speelgoed kunt lenen. 

 

J: Met het sluiten van het Maredijkje is de speeltuin nog een 

van de laatste voorzieningen die de buurt heeft. De plek waar 

jong en oud elkaar tegenkomt. Dat moeten we allemaal koeste-

ren. 

 

W: De speeltuin zorgt voor verbinding, met veel verschillende 

bezoekers die het allemaal naar hun zin hebben. En verder hoop 

ik dat we ooit nog eens die grote hamsterballen in het zwembad 

kunnen doen... 

• Elly de Reus, penningmeester en sleuteladres, woont op de 

Poelgeeststraat. 

• Wilte Zijlstra, voorzitter, ledenadministratie en verhuur, 

woont op de Marislaan. 

• Job de Kruiff, secretaris, fondsenwerving en pr, 

woont op de Marislaan. 

In the spotlight:  

Het speeltuinbestuur (Wilte, Elly en Job) 



FIT MET KIT, SAMEN (BUITEN) BEWEGEN 

B U U R T K R A N T  ’ K I J K  O P  D E  W I J K ’   N O V E M B E R  2 0 1 8  

HELP! WERKRUIMTE  
VOOR DE SOFA 
De werkgroep van buurtbewoners 
heeft weer een paar stappen gezet om 
een mooie gemozaïekte bank – een 
zogenaamde social sofa - voor de 
buurt te maken. We hebben ook al een 
plek: Op het pleintje op de hoek van 
de Maredijk en de Schutterstraat. Alle 
omwonenden zijn daar inmiddels mee 
akkoord gegaan. Ook het bestuur van 
de speeltuinvereniging is enthousiast. 
Alles staat in de startblokken om aan 
de slag te gaan. Alleen nog een ruimte 
om de bank te gaan maken!  
We zoeken een droge en te verwarmen 
afsluitbare werkplek bij voorkeur in de 
buurt, waar we in een paar maanden 
het werk met buurtbewoners kunnen 
doen. Wie kan ons verder helpen??? 
 

Contact/informatie:  
Florence Zaalberg, florencezaal-
berg@hotmail.com 

 

TWEE WORKSHOPS 
SOCIAL SOFA  
 

We gaan het ontwerp voor de social 
sofa samen met de buurt maken. On-
der leiding van onze buurtgenoot/
kunstenares Toyoko gaan we aan de 
slag. Wie doet er mee? De data wor-
den nog bekend gemaakt.  
Je kan je alvast opgeven bij:  
Florence Zaalberg, florencezaal-
berg@hotmail.com 

 

VERHUUR  
MAREDIJKHUIS  
 

Heeft u een kinderfeestje, cursus of 
vergadering te organiseren? In het 
weekend, en op sommige doordeweek-
se avonden, is het Maredijkhuis daar-
voor te huur. Zie voor de voorwaar-
den, tarieven en de manier van reser-
veren op www.svmaredijk.nl onder het 
tabje Zaalverhuur. De rest van 2018 is 
trouwens al vrijwel geheel volgeboekt. 
Vanaf maandag 12 november kan voor 
de eerste helft van 2019 worden gere-
serveerd. 
NB Op en rond feestdagen en in 
schoolvakanties is de zaal niet te huur. 
 

GESPOT IN DE  
BOEKENKAST  
 

Annet Schaap, winnares van de 
Gouden Griffel 2018 is het meest 
bekend door haar tekeningen in de 
kinderboeken van Francine Oomen, 
Janneke 
Schotveld 
en Jac-
ques 
Vriens.  
Nu 6 titels 
met haar 
illustraties 
in onze 
boeken-
kast!  

We horen steeds meer dat bewegen helpt bij de kwaliteit 

van leven. Oud worden is één ding, gezonder oud wor-

den met wat levensvreugd is natuurlijk veel fijner. Be-

wegen helpt hierbij.  

In het Maredijkhuis is er nog plek! Helaas kon een paar 

ouderen niet meer komen en is het groepje uitgedund. 

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers!! Be-

weegt u mee?  

In een veilige omgeving in uw eigen tempo verbetert u 

uw conditie met gemak. Beweegcoach Kitty van der 

Stoep zorgt ervoor dat al uw spieren aan bod komen. U 

bent gezellig samen met anderen en als u dat wilt, is er 

een kopje koffie of thee aan het einde van de les.  

Waar en wanneer: Maredijkhuis. Elke donderdag van 

10.30 tot 11.20 uur (daarna is koffie drinken). 

Aanmelden: U kunt zich opgeven door een mail te stu-

ren naar Dik Toet, emailadres diktoet1@gmail.com 

Voor meer informatie of als u een keer wilt komen kijken, kunt u Kitty van der Stoep 

bellen op telefoonnummer 0610272170.  

MAREDIJK GEBIEDSVISIE SCHIPHOLWEG 

DE MAREDIJK ONLINE 
De nieuwe website https://www.maredijkbuurt.nl is nu twee weken online en het is leuk te 
zien dat zo veel mensen de site al hebben bekeken. Dank jullie wel voor de positieve reac-
ties. Het bestuur bedankt Sjoerd (uit de Vendelstraat) hartelijk voor al het werk dat hij heeft 
verricht. De site is nu technisch ook up to date met een beveiliging op hoog niveau. We kun-
nen aan de achterkant zien hoeveel (automatische) pogingen tot ‘inbraak’ er worden gedaan. 
Het is fascinerend te zien dat dit aantal best hoog is. We gaan de komende tijd verder met 
het actualiseren van de inhoud en het opruimen van informatie die er niet meer toe doet. Als 
je iets wilt plaatsen, stuur dan je bericht naar info@maredijkbuurt.nl. 

De gemeente is bezig met de ontwikkeling 

van een gebiedsvisie voor de Schipholweg 

en directe omgeving. Trefwoorden zijn 

verduurzaming, verdichting en functie-

menging. Aanleiding zijn de leegstand en 

het slechte verblijfsklimaat.  

Twee ontwikkelingen aan de Schipholweg 

lopen vooruit op deze visie. Het plan voor 

een brandweerkazerne met woningen op 

de locatie van het oude postkantoor is al 

besloten. Op de Big Boss locatie zijn 300 

tot 400 studentenwoningen gepland. De 

procedure hiervoor start binnenkort. 

Na een interactief proces met ruimte voor 

inbreng uit de buurt wordt de visie onge-

veer volgend jaar door de raad vastge-

steld.  

 

Donderdag 1 november van 16.00 tot 

18.00 is een eerste bijeenkomst waar 3 

vertegenwoordigers van de Maredijkbuurt 

welkom zijn. Half november volgt een ex-

tra bijeenkomst voor de hele buurt. 

Voor meer informatie kun je terecht bij 

Dik Toet (diktoet1@gmail.com) en Annette 

ter Haar (ahterhaar@gmail.com).  

Afgelopen voorjaar is er door een groepje 

buurtbewoners een schoonmaakactie ge-

houden in onze buurt. Gewapend met 

handschoenen, vuilniszakken en een afval-

grijper is er op een zaterdagochtend in 2 

uur tijd heel wat afval opgehaald. Van de 

straat, uit de bosjes en uit sloten. Plastic, 

glas, blikjes, papier….. Het kan schijn zijn, 

maar het lijkt erop dat het sinds die tijd 

toch een beetje schoner is geworden in de 

buurt. De mensen die toen meededen, 

vonden het leuk om dit samen te doen. En 

de conclusie was: “Eigenlijk zouden we dit 

vaker moeten doen”. Niet alleen dat na 

zo´n actie de troep is opgeruimd, maar 

ook omdat mensen die dit zien misschien 

toch even na gaan denken voordat zij iets 

op straat gooien.  

We willen dit nu één keer in de 3 maanden 

gaan doen. Op een zaterdagochtend, start 

om 10 uur met koffie in het Maredijkhuis. 

Daarna verspreiden we ons (in groepjes) 

over de buurt en komen na ongeveer an-

derhalf uur weer bij elkaar om te kijken 

wat de oogst is. We gooien de verzamelde 

troep in betreffende containers en nemen 

nog een bakkie. 

Zin om mee te doen? Zet de volgende data 

in je agenda: tot aan de zomer 2019 zijn 

het de zaterdagen 24 november, 9 februari 

en 18 mei. Van 10 tot ongeveer 12 uur. 

Aanmelden is niet nodig. 

Voor vragen, ideeën en opmerkingen: Bert 

van Sprundel, bertvansprundel@xs4all.nl  

MAREDIJKBUURT SCHOON!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.svmaredijk.nl&data=02%7C01%7C%7C211e36f3850845f9a18208d63c0c1793%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636762419956757887&sdata=9OzrP281eF5uL0h%2BZ5vPDeE%2BxCKeTm12IpY3n%2FufTOE%3D&re
mailto:diktoet1@gmail.com
https://www.maredijkbuurt.nl
mailto:info@maredijkbuurt.nl
mailto:diktoet1@gmail.com
mailto:bertvansprundel@xs4all.nl
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 

ZONDAG 25 november en 30 december 

 15:00  Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  

    Ruud Binnendijk, entree 2 euro.  
  

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, haal meer uit je iPad 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, www.sot-klapstuk.nl 

 10:00 Boeken in de wijk 
 

DONDERDAG  10:30 Fit met Kit, lekker bewegen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 

  19:00 Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’. Contact: Joop Honsbeek 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 9 november en 11 januari 

 17:30  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  

   5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.  
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 

 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
 

11 november 15:00 St. Maarten viering: lampion maken en langs de deuren, Maredijkhuis.  

  Contact s_broerse@yahoo.com 

12 november 20:30 Uitwerking Buurtvisie, Maredijkhuis. 

19 november 19:00 Recycle Sint, Maredijkhuis. Contact jariktoet@gmail.com 

24 november 10:00 Maredijkbuurt schoon, Maredijkhuis. Contact bertvansprundel@xs4all.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 en Janneke Koers, koeers197@gmail.com 

SOCIAL SOFA, ontwerpen en mozaïeken, contact florencezaalberg@hotmail.com 

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

SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00, regelmatig op zaterdag, zie website svmaredijk.nl  

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

 

        

MAREDAG 2018, MEER FOTO’S OP DE WEBSITE EN OP FACEBOOK 

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 

De buurtvereniging heeft inmiddels 

200 leden, mensen die zich betrokken 

voelen met elkaar en met de buurt.  

 

Bent u nog geen lid van de buurtver-

eniging? Vul dan het aanmeldformu-

lier in op onze website 

www.maredijkbuurt.nl.  

 

Het kost u slechts 5 euro 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). 


