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Van de redactie
Voor u ligt de herfstuitgave van de
Marepost. Hopelijk heeft u, ondanks de vele buien, genoten van
de zomer. De herfst wordt doorgaans gekenmerkt door somber
weer, maar brengt ook veel goede
dingen met zich mee. Oude bladeren maken plaats voor nieuw groen
dat in de lente weer op zal komen.
En zo gaat dat ook in de onze wijk.
Ondanks de crisis staan er een
aantal (ver)bouwplannen op stapel.
Zo zijn de panden aan het Vrouwenkerkhof en het Rijnlandblok
verkocht en krijgen (hopelijk) een
passende bestemming. In deze
krant leest u alles over deze en andere plannen. Verder staat zo vlak
na de zomer de traditionele 3 oktoberviering voor de deur. Op deze
dag staan we stil bij de bevrijding
van de Spanjaarden in 1574. Omdat de stad op 2 en 3 oktober bol
staat van festiviteiten zoals de taptoe van Leidse verenigingen, het
uitdelen van haring en wittebrood,
het éénnagrootste lunapark van
Nederland en de grootse optocht,
zal onze wijk die dagen slecht
bereikbaar zijn. Voor sommigen
een reden om de drukte te ontvluchten, maar voor velen een
reden om te blijven en dit traditionele feest mee te vieren. Zo ook
voor ondergetekende, dus wellicht
komen we elkaar wel tegen!
Esther Moonen

Voorbereidingen bouw nieuwe muziekcentrum De Nobel
in volle gang
Een modern en functioneel gebouw
achter een historische gevel: zo
komt het nieuwe muziekcentrum
De Nobel eruit te zien. De bouw
van dit nieuwe Leidse muziekcentrum komt steeds dichterbij. Vorige
week ondertekenden de gemeente
Leiden en aannemer Du Prie het
bouwcontract. In oktober starten de
werkzaamheden.
Leiden krijgt een nieuw muziekcentrum. Aan de Marktsteeg, midden in
de binnenstad, komt muziekcentrum De Nobel dat vanaf 2014
ruimte gaat bieden aan bruisende
(pop)muziekinitiatieven. Door te
investeren in de cultuursector
wordt Leiden en haar binnenstad
nog aantrekkelijker om te bezoeken. Wethouder Jan-Jaap de Haan
(Cultuur): “Leiden blijft investeren
in cultuur. Een divers en breed aanbod van cultuur is belangrijk voor
de toekomst van de stad. Daarom
ben ik blij dat Leiden een nieuw
muziekcentrum krijgt. Na jarenlange voorbereiding is het dan zover:
we gaan beginnen met de bouw! Ik
ben ervan overtuigd dat muziekcentrum De Nobel een aanwinst
wordt voor onze stad.” Ector

Hoogstad architecten ontwierp het
gebouw. Aannemer Du Prie Bouw
& Ontwikkeling gaat het muziekcentrum bouwen. De eerste stap in
het bouwproces is alles achter de
historische gevel voorzichtig weghalen en een aantal panden slopen. De gemeente voert vervolgens archeologisch onderzoek uit
op deze plek voordat de bouw echt
start. De Lange Scheistraat en de
Marktsteeg zijn tijdens de bouw
van het muziekcentrum afgesloten
voor autoverkeer.
Meer informatie:
www.leiden.nl/denobel

www.maredorp.nl

Zomerborrel

Panden aan het
Vrouwenkerkhof verkocht

Op zaterdag 23 juni was onze jaarlijkse zomerborrel op het Vrouwenkerkplein. Het weer was ons goed
gezind, dus dat was mooi meegenomen. Het was een gezellig samenzijn, want veel buurtbewoners
kwamen even langs. Ook de wijkagent was weer present. Het is
altijd leuk om kennis te maken met
nieuwe bewoners en het is een
goed moment om van gedachte te
wisselen over wat er speelt in de
wijk. De foto’s hieronder zijn van
Jaap Moggré. Deze geven een
goede impressie van de sfeer.

door Jaco Haartsen

Enkele maanden geleden heeft de
gemeente de panden aan het
Vrouwenkerkhof en de Dolhuissteeg in de verkoop gedaan.
Binnen enkele weken zijn deze
panden verkocht. De nieuwe eigenaar van de panden is de Holland
Property Group. Dit bedrijf van de
gebroeders Vonk heeft recent
meerdere aankopen gedaan in de
Leidse binnenstad, zoals bijvoorbeeld de panden op de hoek
Aalmarkt/ Vrouwensteeg en het
voormalige politiebureau op de
Zonneveldstraat.
Het meerendeel van de panden
verkeert in deplorabele staat. Sloop
van een gedeelte van de panden
lijkt dan ook onafwendbaar. Enkele
panden zijn door monumentenzorg
aangemerkt als restaurabel. Volgens een krantenartikel in het
Leidsch Dagblad krijgt de nieuwe
eigenaar de vrije hand om het stuk
te ontwikkelen. Toch zijn er naar
ons idee nog wel enkele beperkingen: het vigerend bestemmingsplan is Binnenstad II. De bestemming is ‘Gemengde Doeleinden 5.
Hieronder vallen: woondoeleinden,
detailhandel, ateliers, publieksgerichte dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening. Tevens is een horecavestiging toegestaan met een maximale vloeroppervlakte van 200 m2. Bij de beoordeling van de monumentale waarde wordt in principe uitgegaan van
de mogelijkheden van herbestemming van de panden Vrouwenkerkhof 2, 4, 8 en 10 en van de panden
Dolhuissteeg 12 en 14. De panden
Vrouwenkerkhof 6 en 12 en aan de
Dolhuissteeg 12 en 12a lenen zich
naar mening van de afdeling Monumenten & Archeologie van de
gemeente Leiden voor herbestemming of nieuwbouw. Het bestemmingsplan geeft beperkte mogelijkheden voor vergroting van het
bouwvolume. Zo is aan het Vrouwenkerkhof een maximale goothoogte toegestaan van 7 meter
(nokhoogte 10,5 meter) en aan de
Dolhuissteeg een maximale goothoogte van 9 meter (maximale nokhoogte 12,5 meter). Gemeente Leiden heeft eerdere bouwplannen
voor dit gebied gemaakt, uitgaande
van een vrij massaal bouwblok van
5 bouwlagen met appartementen.
Mede door toedoen van de buurtvereniging is dit nooit gerealiseerd.
De buurtvereniging heeft altijd
gepleit voor een kleinschaliger ontwikkeling, passend bij het karakter
van dit deel van de wijk. Het
bestuur van Maredorp/ de Camp
heeft inmiddels een brief gestuurd
aan de gemeente met het verzoek
in de nadere ontwikkeling te worden betrokken.

Weekend van de Wetenschap
André Kuipers en wiskundehelden in Museum
Boerhaave
Onder het motto ‘Helden’ organiseert Museum
Boerhaave tijdens het Weekend van de
Wetenschap op 6 en 7 oktober een bijzonder programma. Bezoekers krijgen op zondag de unieke
kans om kennis te maken met astronaut André
Kuipers. En op zaterdag zijn Jeroen Huijben en
Jetze Zoethout, de twee Nederlandse gouden
medaillewinnaars van de afgelopen Internationale Wiskunde Olympiade in Argentinië, van de
partij.
Zaterdag 6 oktober:
Goochelen met getallen
Zaterdag staat Museum Boerhaave in het teken
van de wiskunde. Er is dan een vrolijk programma dat voor iedereen aangenaam begrijpelijk is,
ook voor wie nog nooit van pi of de stelling van
Pythagoras gehoord heeft. Wetenschapper en
wiskundemeisje dr. Ionica Smeets vertelt om
11.00 uur over alledaagse verschijnselen en legt
uit hoe de wiskunde helpt deze te verklaren. De
Olympiade deelnemers blikken terug op de wedstrijd, die twee gouden medailles en drie bronzen
plakken opleverde. Natuurlijk is er ruimte voor het
stellen van vragen. Hoogtepunt is een wedstrijd
met alle aanwezigen. Dr. Steven Wepster
(Universiteit Utrecht) sluit om 15.00 uur af met
een lezing over Simon Stevin (1548-1620), toegepast wiskundige, natuurkundige en ingenieur
(zeilwagen), wiens werk is terug te vinden in
Museum Boerhaave. Bezoekers kunnen ook de
nieuwe Wiskunderoute doen, een handen-uit-demouwen-rondgang door het museum met anekdotes en historische weetjes over wiskundige
voorwerpen.
Zondag 7 oktober:
Kindercollege en ontmoeting met André
Kuipers
Prof. dr. Jos van der Broek (Uni-versiteit Leiden)
start zondag om 10.30 uur met een kindercollege over de spannende ontdekkingsreizen van zijn
onverschrokken helden Charles Darwin (18091882) en Maria Sibylla Merian (1647-1717). Met
veel bloed, zweet, tranen en een flesje rum.
Zondag-middag om 15.00 uur geeft André
Kuipers in Museum Boerhaave een lezing over
zijn ervaringen tijdens de missie naar ruimtestation ISS. Kuipers vertelt aan de hand van prachtige beelden over de raketvlucht en het leven en
werk aan boord. Met 193 dagen heeft hij de langste ruimtemissie op zijn naam staan van alle
Europese ruimtevaarders. Natuurlijk gaat hij in op
de wetenschappelijke experimenten die hij tijdens zijn ruimtereis heeft uitgevoerd. De bezoekers kunnen na afloop van Kuipers’ verhaal de
sterrenkundige collectie van Museum Boerhaave
bewonderen, waaronder maansteentjes van de
Apollo 11 en 17.
Goochelen met getallen: zaterdag 6 oktober
(11.00 -16.00 uur) reserveren is niet nodig
Kindercollege: zondag 7 oktober (10.30 - 11.30
uur) reserveren is niet nodig
Ontvangst André Kuipers: zondag 7 oktober om
15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur) reserveren
is verplicht via www.museumboerhaave.nl
Tijdens het weekend van de wetenschap is de
toegang gratis.

Rijnlandblok verkocht
door Jaco Haartsen

Als onderdeel van het Aalmarktplan had de
gemeente ook het voormalig kantoorgebouw van
het Hoogheemraadschap en het postkantoor aan
de Breestraat verworven. Na vertrek van het
Hoogheemraaadschap naar de Leeuwenhoek is
het gebouw in gebruik geweest bij de
Schuilplaats en is in het postkantoor o.a. galerie
‘de Pieter’ gehuisvest. Het blok zou in de oorspronkelijke plannen voor het Aalmarktgebied
o.a. worden herontwikkeld als muziekcentrum
voor het LVC. Later wierp B&C zich op als
gegadigde om al haar activiteiten (Bibliotheek,
muziekschool, etc) hier te concentreren. De

gemeente wilde hieraan meewerken, mits er een
commerciële vastgoedontwikkelaar kon worden
gevonden. Dat wilde kennelijk niet lukken.
Daarna heeft het ID-college zich gemeld dat zij
op deze locatie hun onderwijsinstellingen zouden
willen bundelen.
Het ID-college is momenteel verspreid over 3
lokaties: Rapenburg, 5 Meilaan en Storm
Buysingstraat. Het nieuwe complex aan de
Breestraat moet onderdak gaan bieden aan alle
studierichtingen. Hiervoor zal het voormalige
kantoor volledig worden gesloopt. Er wordt een
nieuwe (parkeer)kelder onder het blok gemaakt.
De schetsplannen die het ID-college nu heeft
laten maken gaan uit van een maximaal bouwvolume met een overdekt atrium waarbij passanten
het gebouw kunnen doorsteken van de Breestraat naar de Boommarkt en vice versa. De
buurtvereniging is op zich enthousiast over de
plannen. Wel zijn er enkele twijfels over het verdwijnen van de parkeerplekken bij het pleintje
aan de Boommarkt. Het ID-college wilde nog niet
toezeggen dat de te realiseren parkeergarage
ook voor bewoners toegankelijk zal worden.
Uiteraard zal de buurtvereniging er voor strijden
dat er in ieder geval geen bewonersparkeerplaatsen worden opgeofferd. Het ID-college heeft aangegeven in goed overleg met de buurtvereniging
tot een ontwerp te willen komen. Daarnaast ziet
het ID-college gaarne dat er samenwerking
onstaat met de buurt voor het organiseren van
allerlei (buurt)activiteiten of andere wijkondersteunende aciviteiten in het gebouw.

nen worden beantwoord en er op een juiste
manier aangesloten en geïnstalleerd kan worden.
Ook kunnen vrijwel alle keukenreparaties dankzij
een flink gevuld magazijn met oude onderdelen
worden uitgevoerd. Nòg een sterk zo niet het
sterkste punt is het geven van persoonlijke en
technische adviezen, bij voorbeeld over ovens en
op welke manier de ingrediënten van uw baksel
daarin het beste tot hun recht kunnen komen,
zodat u als amateurkok op een smakelijk resultaat kunt rekenen. Een ander advies van de heer
Gertjan Palm, die duidelijk merkbaar veel verstand heeft van wat hij verkoopt, over wasmachines luidt (omdat veel mensen op energie willen
besparen en korte, laagtemperaturige wasjes van
30º of 40º draaien): als u niet af en toe op een
veel hogere temperatuur een zogeheten kookwas draait blijven vuil en vet in de machine achter, met alle gevolgen van dien. Uiteraard heeft
het bedrijf een website – swaak.com – maar binnenkort wordt er ook voor de modern(er) ingestelde mens een webwinkel geopend. In Oegstgeest (in de Kempenaerstraat) en in Leiderdorp
(in de overdekte Winkelhof) zijn er bovendien nog
twee filialen gevestigd. Het laatste nieuws (hoe
actueel is de Marepost wel niet!) is, dat er ook
nog een kleine uitbreiding van deze toch al flinke
onderneming op het programma staat.
Gertjan Palm heeft verstand van wat hij verkoopt
(foto: Ria Braakman)

Goed wit witgoed
In maar liefst vijf, enkele eeuwen oude, panden in
de Haarlemmerstraat (de nummers 250-254 èn
onmiddellijk aan de overkant daarvan de nummers 279-281) is de firma Swaak op honderden
vierkante meters gevestigd. Het betreft hier het
laatste deel van onze één kilometer lange wijken stadswinkelstraat, waar vroeger nog een kerk
en later een zwembad was. Tot 1934 stond hier
namelijk de Mon-Pèrekerk, die daarna tot zwembad verbouwd werd. Dit was tot 1979 in gebruik.
Naast nummer 254 is opmerkelijk genoeg de
Leidse steeg met de m.i. mooiste naam: de
Klimmende Leeuwsteeg (denkt u aan stads- en
familiewapens met een leeuw op zijn achterpoten
staand). Onze oudere lezers in de wijk herinneren zich misschien de visboer (op 252) en de
groentenboer (op 254) nog wel?
De heer Swaak en zijn broer hadden een handel
in oud ijzer en andere gebruikte materialen in de
Janvossensteeg. Eén van deze broers kocht zich
uit en vestigde zich in 1917 in een pand op nummer 250 van de Haarlemmerstraat, waar hij kleine huishoudelijke apparaten verkocht. En in 1962
– was Abraham er dus ook al klant? - kocht
(grootvader) Gerrit Palm het bedrijf. Deze zaak
(broers, zoons en kleinzoons) is met de diverse
uitbreidingen daar dus al 95 jaar gevestigd. Nu
leidt de heer Gertjan Palm de firma. Samen met
zo’n 20 medewerkers aan mankracht is het ook
nog een veel veelzijdiger zaak geworden. Maar
er wordt zeker niet alleen een groot assortiment
aan wasmachines en drogers verkocht. Ook koelkasten, televisietoestellen (alle grote merken zijn
er te vinden), geluidsapparatuur, koffiezetters en
espressomachines kunt u er in de bijzonder ruime winkels bewonderen, beoordelen op hun
mogelijkheden en aanschaffen. Achterin de winkel is er zelfs een speciale luisterruimte voor CDspelers en versterkers voor de klanten ingericht.
Weliswaar luisteren en kijken vele jongeren
tegenwoordig online, maar heel veel oudere
mensen hebben nog degelijke apparatuur uit het
(recente) verleden in huis. De winkel onderscheidt zich in twee belangrijke dingen. Er is een
eigen afdeling (op nummer 254) met twee monteurs voor onderhoud en reparatie aanwezig. En
men is in staat om vervangingen en aanpassingen bij reeds bestaande inbouwkeukens uit te
voeren. Weliswaar is men geen loodgieter, maar
er is o.a. wel door een timmerman veel ervaring
in huis. Eigen mensen bezorgen ook aan huis
(over het algemeen gratis), zodat er vragen kun-

Stegen aan de Haarlemmerstraat
De Haarlemmerstraat heeft vele steegjes, met
soms merkwaardige namen. Hoe een steeg aan
die naam komt of waarvan het is afgeleid leest u
hieronder:
KORTE BOUWELOUWENSTEEG loopt van de
Haarlemmerstraat tot de van der Werfstraat en
was in 1392 bekend als Boudijn Louwensoensteghe. Er was ook een Lange Bouwelouwensteeg maar die is gesloopt voor nieuwbouw en
heet thans Druckerstraat.
DUIZENDDRAADSTEEG is waarschijnlijk vernoemd naar een bewoner die overal raad op wist
en daardoor werd deze steeg in 1406 al Duisent
Raatsteeg genoemd.
KUIPERSTEEG is waarschijnlijk vernoemd naar
de kuipers en vatenmakers die hier in 1578
woonden en werkten. Toen heette de steeg
Cuypsteeg.
PARADIJSSTEEG is in 1585 vernoemd naar de
taverne “Het Paradijs”
SIONSSTEEG heette eerder St. Josephsteeg,
naar de beschermheilige van de timmerlieden.
Hun gildehuis stond aan de Oude Vest.
LOMBARDSTEEG werd in 1585 Oude Lombardsteeg genoemd. Daar was een lommerd of pandjeshuis gevestigd.
SPIJKERBOORSTEEG loopt met een knik van
Haarlemmerstraat naar de Lange Mare en deze
vorm is bepaald door de brouwerij die stond op
de plaats waar nu de Hartebrugkerk staat. De
naam is afgeleid van spiker wat een andere
naam is voor graanpakhuis. De Spikerbooghsteeg zou dan Kromme Graanpakhuissteeg betekenen.

De verstilde daktuin van Agna Zonderop

Bijzondere binnenstadsplekjes

koffie geperst wordt. Maar ook de theepotten
(van Bredemeijer) van metaal en aardewerk ontbreken er uiteraard niet. Kopjes en bekers (van
Bodum), maar ook milieuvriendelijke kartonnen
bekertjes voor een koffie onderweg, heden ten
dage een koffie-to-go genoemd completeren uw
mogelijkheden. Twee sterke punten van deze
zaak zijn de mogelijkheid om uw koffie-apparaat
bij een mankement te laten repareren èn bovendien als extra dienstverlening tijdens de reparatie
een vervangende machine te kunnen krijgen.
Daarnaast wordt er ook als koffiekoerier in de
stad aan huis bezorgd. Een heel leuk en interessant element van deze Kaldi is bovendien nog de
mogelijkheid van een koffie- en/of (high tea) theeproeverij in hele kleine groepjes (van twee of vier
personen). Via internet kan men bij Groupon een
voucher kopen om hieraan deel te nemen. Maar
u kunt zich er natuurlijk ook voor aan de winkel
opgeven. Dit kost niet meer dan € 9 voor twee
personen. En daar is veel animo voor, want een
serie vouchers is binnen de kortste keren uitverkocht. Ik heb mijn kopij direct na het vraaggesprek via mijn computer uitgetijpt, maar ik heb
nog steeds die heerlijk sterke koffiesmaak in mijn
mond.

Koffie- & Theeleuten

door Agna Zonderop

Wat zou er schuilgaan achter al die gevels, al dan
niet monumentaal, aan zowel onze grachten als
in de straatjes en stegen in de binnenstad?
Meestal blijven die schatten verborgen, maar dat
dit heel jammer kan zijn bewijst bijv. de binnentuin aan de Ketelboetersteeg – weliswaar niet
gelegen in onze wijk – die inmiddels door de tuinarchitect aldaar ontsloten is door een hek te
plaatsen in de buitenmuur. Daardoor kunnen wij
een blik werpen op een prachtige, verrassende
binnentuin die zich normaal gesproken altijd aan
het oog zou blijven onttrekken. Wie wil zich niet
laten verrassen, zich verwonderen over zoveel
verborgen schoonheid?
Graag willen wij u als lezer dan ook uitnodigen
om, indien u beschikt over zo’n verscholen plekje
waar u trots op bent, dit als u dit wilt met uw
medestadgenoten te delen. Als eerste zal ikzelf u
een blik gunnen op mijn verstilde daktuintje in
hartje binnenstad, vaak een oase van rust (als
tenminste de woonomgeving zich qua luidruchtige aanwezigheid een beetje inhoudt) waarvan ik
altijd vurig hoop dat dit zo mag blijven. Een
onvermoed plekje in een steegje dat bij velen
onbekend (en/of onbemind) is. In verband met
het draagvermogen van het dak kan ik mij wat
betreft de beplanting niet alles permitteren, maar
evengoed kan er toch sprake zijn van een
behoorlijke groenbeleving. De vogels denken er
ook zo over, regelmatig is er bezoek van tamme
merels, tortelduifjes, mussen, kauwtjes, koolmezen en pimpelmezen, soms Vlaamse gaaien,
houtduiven, eksters, roodborstje e.d. Ook de
hommels weten goed de weg naar de planten te
vinden waaruit zij hun nectar kunnen halen, zoals
de gele muurpeper die spontaan uit het grindtapijt
opkomt; vlinders komen op de buddleia af en een
enkele libelle zoekt haar toevlucht in het seringenboompje. Hoe bijzonder is het om zo’n buitenruimte te hebben en dan de voordeur uit te
lopen en meteen in een compleet andere wereld,
de drukte en levendigheid van de binnenstad te
belanden?
Van het kleinste binnenplaatsje is iets moois te
maken, sfeer zit ‘m niet per definitie in het aantal
vierkante meters, maar in het vermogen elke vierkante meter optimaal te benutten. Ook met verticaal tuinieren door middel van klimplanten zijn
mooie resultaten te behalen, en voor schaduwplekken zijn er gelukkig een aantal planten die
daar perfect in gedijen, zoals hosta’s, varens, skimmia, de klimhortensia etc. Dus wie zijn medewijkbewoners deelgenoot wil maken van dat speciale plaatje, kan een foto, liefst met een stukje
eigen toelichting, sturen naar de redactie van
onze krant. Uiteraard indien u dat wenst zonder
vermelding van naam of specifiek adres. Ook
fraaie geveltuintjes komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om het beeld en de gedachte.

Sinds november 2011 al weer is er op de hoek
van de Bouwelouwensteeg en de Haarlemmerstraat (nummer 190, waarop hiervoor een kruidenwinkel te vinden was) een nieuwe en interessante koffie- en theewinkel gevestigd. In deze
zaak, Kaldi geheten, bedient de heer Richard
Sieval ons als liefhebbers, ook wel leuten
genoemd, met groot enthousiasme. Onder het
genot van een heerlijk kopje sterke koffie mocht
ik met hem een vraaggesprek hebben. Hij was
aanvankelijk als vertegenwoordiger voor een
ijzerhandel werkzaam, maar nu heeft hij zich als
kleine zelfstandige ondernemer gevestigd. Hij
valt dus in de tegenwoordig veel in het (politieke)
nieuws zijnde categorie van de zzp-ers.
Het bevalt hem geweldig om eigen baas te zijn,
om zèlf te kiezen wat hij verkopen wil èn om het
zijn klanten naar de zin te maken. Hij is namelijk
een man, die met hart en ziel achter de door hem
verkochte producten staat. Zijn klanten komen uit
Leiden en omgeving; en natuurlijk lopen er ook af
en toe een paar toeristen binnen. Zo trof ik er tijdens mijn gesprek bij voorbeeld een jongen uit
Australië aan. De Kaldi is een organisatie, die
grondstoffen inkoopt en deze over haar 42
geheel zelfstandige vestigingen met de naam
Kaldi in Nederland verspreidt. Zo ontstaat er een
lagere prijs voor de klanten van deze winkels en
wordt de winstmarge voor de boeren en de
ondernemers iets groter. In de regio Leiden is hij
wel de enige in zijn soort. Kaldi is de benaming
voor Ethiopische geitenhoeder. Uit dit land worden dan ook koffie en thee ingevoerd. Wist u overigens, dat na de olie de koffie de grootste omzet
ter wereld heeft!? U bent dus zeker niet de énige
die zich een leut mag noemen.
De winkel is niet zo groot (± 50 vierkante meter),
maar u vindt er wel alles van uw gading. Langs
de wanden en de ramen staan de artikelen in
fraaie en overzichtelijke rekken opgetast. En in
de lengte van de winkel staan daartussenin
tevens drie knusse duo-tafeltjes, waaraan u uw
koffie en thee rustig kunt nuttigen en genieten. De
koffie en de thee komen uit landen als Colombia,
Mexico, Brazilië, Indonesië en Ethiopië. Het zijn
over het algemeen biolologisch geteelde producten, in Italië ook wel ’slow food’ genoemd, terwijl
wij het in Nederland meestal over fair trade hebben. Dit in tegenstelling met de snelle hap, die
zonder aandacht en genot achteloos naar binnen
gewerkt wordt. Daarnaast verkoopt hij nougat,
chocolade (ook in poedervorm) en Italiaanse
koekjes (amaretti en cantuccini). Maar er worden
niet alleen eet- en drinkbare zaken aangeboden.
Er is een behoorlijk assortiment koffiemachines
(vol- an halfautomatisch) aanwezig. Daarin kan
een (fijnere) Turkse of een (grovere) caffettieramaling gebruikt worden. Een (Italiaanse) caffettiera is een metalen koffiepotje, waarin het hete
water van beneden naar boven door de gemalen

Het bevalt zzp-er Sieval geweldig om eigen baas te
zijn (foto: Ria Braakman)

Zondagmorgen
Het is nog stil, er kraait geen haan naar gisteren,
toen alles nog in rep en roer en levend was.
En nu begluurt de stad de stad, een kraaigekras
is alles dat ik mij aan woordelijks vergun.
Bevolkingsdicht? Verlaten is de binnenstad,
waar statig ook mijn Maredorp gelegen is.
Het aangenomen ruim sinds eeuwenheugenis
moet wijken naar het niemandsland als slapermat.
Er beiert soms een klok, die van geen wijken
weet;
zo vreedzame(r) gedachten nogal wreed verstoort.
en binnendringt in mijn persoonlijk kamerbreed.
De stad staat traagzaam op, maar wat men nu
nog hoort
weerkaatst ’t verleden trug. Ik merk mij overreed
om weer het heden in te gaan in daad en woord.
Dit sonnet is geschreven door Sjoerd C. van
Ketel. Hij werkt niet alleen als amateur journalist
voor de Marepost, maar gaf onder de valsnaam
Alexander Droman in 2009 in eigen beheer de
toepasselijk getitelde sonnettenbundel Zelfverzonnen woorden uit. Hij schrijft nog steeds af en
toe een sonnet, omdat hij het niet laten kan,
omdat hij het leuk vindt om met zijn moedertaal te
spelen en omdat hij er allerlei positieve en negatieve ervaringen in en mee kan verwerken. Hij is
bovendien heel erg benieuwd, of er in het ongetwijfeld taalkundige potentiëel van onze wijken
ook liefhebbers van deze vorm van spelen met
de taal en lezen bevinden.

Telefoonnummers
Politie: 0900 8844
Wijkagent Willem van
Egmond: 06 50 56 14 10
Bureau Lange-gracht:
071 525 88 65
Servicepunt Woonomgeving
(afval e.d.): 071 516 55 01
Servicepunt Bouwen en
Wonen: 071 516 55 02
Servicepunt parkeren:
071 516 55 03
Graffiti-meldlijn:
071 532 28 78
Klachtentelefoon overlast
horeca: 071 516 70 15
Klachtentelefoon overlast
evenementen: 071 566 16 00
Klachtentelefoon overlast
Schiphol: 020 601 55 55

Het werk van de wijkagent
Social media is in deze tijd niet
meer weg te denken als onderdeel
van onze communicatie en interactie. Ik ben Willem van Vliet, één van
de drie wijkagenten van de binnenstad van Leiden, maar momenteel
de enige die twittert. Wilt u enig
zicht krijgen op het werk wat ik doe,
volg mij dan op twitter. Lees de
berichtjes of geef misschien zelfs
een reactie. Tot mijn ‘eigen’ wijken
behoren de Pieters- en Academiewijk, Levendaal West en Oost en
Pancras West, maar in mijn werk
kom ik ook wel met zaken in aanraking die plaats vinden in de overige
buurten van onze mooie binnenstad zoals ’t Stationskwartier, d’ Oude Morsch, de Molenbuurt, Maredorp De Camp, Noordvest, Havenwijk Noord en Zuid, Pancras Oost
en de Zeeheldenbuurt. Mijn twitternaam luidt als volgt:
@wijkagLeidenMidBurgernet
Wilt u zelf ook iets betekenen voor
de gemeenschap en de gemeente
en politie meehelpen de openbare
orde en veiligheid te vergroten?
Zou u bijvoorbeeld bij heterdaadzaken willen meekijken of u de daders
ziet? Kijk dan eens op www.burgernet.nl U vind daar informatie over
wat burgernet inhoud en u kunt zich
daar ook aanmelden. Een samenleving doe je niet alleen. Ook wij als
politie kunnen het niet alleen; we
kunnen uw hulp gebruiken.

plan voorbij. Nu de ‘extra’ steeg
tussen Haarlemmerstraat en Stille
rijn – onderdeel van het oorspronkelijke Aalmarktplan - van de baan
is en de gemeente tot overeenstemming is gekomen met ASR
vastgoed over verkoop en ontwikkeling van een aantal panden, is
een bouwplan ingediend voor het
verbouwen van Haarlemmerstraat
107/109 en Stille rijn 9 (voormalig
JoHo company). ASR heeft een
plan laten ontwerpen door Kees
Rijnboutt voor een grote winkel van
1800 m2 over vier verdiepingen
(inclusief een kelderverdieping).
ASR zou vergevorderde besprekingen voeren met een winkelketen
die het pand zou willen huren.

Requiem (opus 45), gecomponeerd in de jaren 1865-68, van
Johannes Brahms uitgevoerd; en
wel door het in Leiden zeer bekende Bachkoor Holland in samenwerking met het beroemde Concertgebouw Kamerorkest met de artistieke leider Gijs Leenaars.

Colofon

Op vrijdag 9 november om 20.15
uur brengt Ex Animo Psalm 150
van Heinrich Schütz, A Hymn of
Saint Columba èn Jubilate Deo van
Benjamin Britten ten gehore.

De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Sjoerd van Ketel
Ria Braakman
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop

Op zich vinden we deze ontwikkelingen positief. De Leidse binnenstad ontbeert grotere winkelpanden
waar bij het winkelend publiek
gewilde ketens zoals b.v. ZARA
zich zouden willen vestigen. Zorg is
wel dat zo’n winkel meestal alleen
maar oog heeft voor de zijde aan
de winkelstraat – hier natuurlijk de
Haarlemmerstraat – en aan de achterzijde het magazijn en de expeditie worden geplaatst. Het idee om
ook de Stille rijn aantrekkelijker te
maken valt dan in het water.
Sterker nog, net als bij het pand
waar tot recent Mexx was gevestigd zie we een paar dichte deuren
en blinde ramen. Bij de Sting –
Haarlemmerstraat 77/ Apothekersdijk 34 - was het gelukt om in de
vergunning op te nemen dat aan de
Apothekersdijk een open etalage
zou blijven. Recent is deze toch
voorzien van een etalage met dichte achterwand, maar het blijft een
stuk beter dan geblindeerde
ramen. Ook bij het nu ingediende
plan zal de buurtvereniging dus
aandacht vragen voor het openhouden van de gevel aan de zijde
van de Stille rijn. Mogelijk dat het
magazijn in de kelder wordt
geplaatst.

Op woensdag 28 november om
20.15 uur vindt het Crea concert
Amsterdam met de achtste symphonie van Anton Bruckner plaats.

Meer info:
http://rijnboutt.nl/articles/641

Te doen in de Marekerk
Op zaterdag 27 oktober om 20.15
uur wordt er Ein deutsches

Op zaterdag 10 november om
20.15 uur zullen de Classical
Proms met Cor Bakker o.l.v. Pieterjan Leusink worden uitgevoerd.

Op dinsdag 18 december wordt de
Messiah van Georg Friedrich Händel o.l.v. Pieterjan Leusink uitgevoerd.
Op woensdag 19 december om
19.30 uur vindt het kerstconcert
met medewerking van Cor Bakker
en Louis van Dijk o.lv. Pieterjan
Leusink plaats.
Op zaterdag 22 december om
20.15 uur wordt de jarenlange traditie van de Christmas Carols door
het Leiden English Choir voortgezet.

Muziek in de Sint Elisabeth
Gasthuishof

De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
wordt gedrukt op kringlooppapier
door Puntgaaf drukwerk. Verspreiding in de wijken Maredorp en de
Camp, oplage 1.850 exemplaren.

technische ondersteuning:

Floris Bosch
redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden
e-mail redactie:
b.verhoef@maredorp.nl
website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré
Gelieve kopij, voor 25 oktober aanstaande, zoveel mogelijk aan te
leveren per e-mail.

Het bestuur
Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH
Bep Verhoef ( secretaris )
Apothekersdijk 13, 2312 DC
512 38 39

Zaterdag 8 december, 10.30 uur:
Klassiek concert

Jacques van Berge Henegouwen
(penningmeester)
Lange Mare 106 A, 2312 GV

Woensdag 12 december, 19.30
uur: Kerstconcert van Voorhouts
kamerkoor

Ria Braakman
Oude Rijn 10, 2312 HD
513 41 58

Woensdag 19 december, 20.30
uur: Kerstconcert van Capella pro
cantibus

Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV

Het is fijn als u zich opgeeft per
mail: g.hiddink@marente.nl De
concerten zijn gratis toegangkelijk,
ingang aan de kapel in de
Ceaciliastraat.

Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN
e-mail bestuur:
b.verhoef@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)
Bent u nog geen lid, maar wel
geïnteresseerd in wat er in de
buurt gebeurt? Geef u dan op
als lid door de strook hieronder in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursleden, u krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd. Het lidmaatschap kost €6,00 per
jaar. U kunt dit bedrag ook
overmaken (giro 3397558 tnv
Buurtvereniging Maredorp).
Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!

Alvast bedankt en vriendelijke
groeten,
Willem van Vliet
Wijkagent Team Leiden-Midden.

Bouwen aan de wijk

Ja, ik geef mij op als lid:

door Jaco Haartsen

Naam
De crisis gaat ook aan onze wijk
niet voorbij. Het aantal ingediende
bouwaanvragen is drastisch gedaald, zeker als je de kleine verbouwingen als dakkapellen, kozijnwijzigingen e.d. niet meetelt. Maar
af en toe komt er toch weer een

Straat
Postcode
Zo ziet de nieuwe bestrating van de Donkersteeg er uit. Zeer waarschijnlijk worden de nieuwe
lantaarns in November opgehangen en worden er kleinere afvalbakken geplaatst.
(Foto: Ria Braakman)
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