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Van de redactie

Opening Waterland
Boerhaave

Bij het verschijnen van deze
Marepost is de klok inmiddels vooruit gezet en hebben we al een aantal mooie lentedagen achter de rug.
Het lijkt zelfs een heel klein beetje
alsof we het winterseizoen hebben
overgeslagen.
In deze krant blikken wij nog even
terug op het vorige jaar met het
jaarverslag en financieel verslag
van 2013. Dit in het kader van de
algemene ledenvergadering, waarbij alle leden van harte zijn uitgenodigd (zie voor alle details de uitnodiging op deze pagina). Verder valt
er in deze Marepost weer van alles
te lezen over de gebeurtenissen in
onze wijk en wat er komende tijd te
doen valt. De concerten in de
Elisabethgasthuishof en de Marekerk zijn inmiddels vaste prik, maar
ook in Museum Boerhaave valt
weer een hoop te beleven.
Natuurlijk hebben wij verder nog
wat nieuwtjes over een aantal winkels en ondernemers in de wijk. Wij
wensen u weer veel leesplezier en
wellicht tot ziens op de ledenvergadering.

door Bep Verhoef

Esther Moonen

De contributie
Beste leden, wegens de overstap
van de banken op nieuwe
Ibannummers waren de acceptgiro’s die u jaarlijks van ons in de bus
kreeg niet meer te gebruiken. Alle
leden hebben in plaats daarvan
een nota in de bus gekregen. De
leden waarvan wij het e-mailadres
hebben, hebben de nota via de email ontvangen. Zou u zo vriendelijk willen zijn, om uw contributie
van 6 euro over te maken naar:
IBANNUMMER NL53 INGB 0003
397558 t.n.v. Buurtvereniging
Maredorp Leiden.
Het bestuur van Buurtvereniging
Maredorp

BON voor GRATIS ENTREE

Met de kinderen gratis een kijkje
nemen in Waterland Boerhaave?
Dat kan! Tegen inlevering van deze bon
bij de kassa van Museum Boerhaave
ontvangt u een gratis toegangsbewijs
voor Waterland Boerhaave.
(per bon maximaal 5 personen;
de bon is geldig t/m 31 december 2014).

LAnge St. Agnietenstr. 10 - Leiden - museumboerhaave.nl

In onze wijk zijn niet veel plekjes
waar kinderen kunnen spelen. Het
Runderpleintje en de Hekkensteeg
zijn de enige veilige plekjes in de
buurt. Maar sinds kort is er een
leuke kinderspeelplek bij gekomen,
WATERLAND BOERHAAVE.
Op 20 maart ging ik met mijn kleinzoon Felix richting museum
Boerhaave om de opening bij te
wonen. Deze werd verricht door
minister Melanie Schultz van
Haegen. Na een openingswoordje
gingen de aanwezige kinderen met
haar mee naar de binnentuin, waar
de waterspeeltuin in werking werd
gezet. Het was een drukte van
belang , heel veel kinderen, ouders
en opa’s en oma’s vermaakten zich
prima in de prachtige monumentale
binnentuin van het museum. Deze
zonnige middag werden we ook
verrast door een wel heel bijzonder
ijscoman, die met allerlei trucjes ijsjes toverde. Het is een wetenschappelijke speeltuin waar kinderen kunnen ervaren wat er nodig is
voor droge voeten in ons land. Het
is bedoeld voor kinderen van 4 tot
12 jaar waar ze naar hartenlust
kunnen plonzen en polderen in een
veilige speelomgeving. Je kunt er
een polder droogmalen, bootjes
lossen in de haven en een weerstation bedienen. De kinderen kunnen zelf de handen uit de mouwen
steken en de eigenschappen van
water ontdekken. Alle speelelementen van de waterbaan beïnvloeden elkaar. Om te polderen
moet je samenwerken! Spelenderwijs maken kinderen ook kennis
met principes uit de wetenschap en
techniek. Het is een aanwinst voor
de binnenstad en met name onze
wijk.

www.maredorp.nl

- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 13 MEI 2014
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op
dinsdag 13 MEI 2014
op de OUDE RIJN 10. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
*KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 8 MEI 2013
*MEDEDELINGEN
*FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 EN KASCONTROLE
*JAARVERSLAG 2013
*BESTUURSSAMENSTELLING
*RONDVRAAG
Het financieel jaarverslag en het jaarverslag 2013 staan op pagina 4.
Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden. Statutair moeten de twee langstzittende bestuursleden aftreden. Dit zijn Hanna Verhoef en Agna Zonderop.
Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een dag
voor de vergadering bij de secretaris.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van buurtvereniging Maredorp-de Camp

Penningmeester gezocht m/v
Beste buurtbewoners,
Onze huidige penningmeester heeft ons laten weten, dat hij binnenkort wil
stoppen met de functie.
Na 6 jaar wil hij het stokje door geven aan een opvolger. Daarom zijn wij op
zoek naar een nieuwe penningmeester.
Het werk neemt ongeveer 40 uur per jaar in beslag en houdt in:
* de financiële administratie
* het aanvragen van de jaarlijkse subsidie bij de gemeente
* het bijhouden van de ledenadministratie
Heeft u wat uurtjes over en vindt u het leuk om ons bestuur te komen versterken? Neem dan contact op met ons via email: b.verhoef@maredorp.nl of
telefoon 5123839.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Dan kunt u met de kinderen een
kijkje komen nemen. Voor lezers
van de Marepost biedt het museum u een gratis bezoek aan voor 5
personen op vertoon van de bon in
deze buurtkrant. Kijk voor de openingstijden en meer informatie op
www.museumboerhaave.nl
Tentoonstelling Willie Wortel
Wedstrijd
Ook leuk om te bezichtigen zijn de
uitvindingen van de finalisten van
de Willie Wortel wedstrijd. Woensdagavond 9 april jongstleden was
Museum Boerhaave het toneel van
deze jaarlijkse wedstrijd. Ook dit
jaar beoordeelde de jury in de voorrondes weer vele slimme uitvindingen van jongeren uit Leiden en
omgeving. Deze uitvindingen zijn
van 10 april t/m 5 mei 2014 te
bezichtigen in het museum. Kijk
ook op www.williewortelwedstrijd.nl

Met korting naar Waterland Boerhaave, dat kan met de bon uit deze krant
(foto Hielco Kuipers)

Telefoonnummers
Nieuw nummer Gemeente voor alle vragen:
14 071
Hieronder vallen:
Servicepunt Woonomgeving
(afval, grofvuil e.d. )
Servicepunt Bouwen en Wonen
Servicepunt Parkeren
Klachten overlast Evenementen:
071 566 16 00

Klachten overlast Schiphol:
020 601 55 55
Graffiti-meldlijn:
071 532 28 78
Politie: 0900 88 44
Wijkagent Willem van Egmond,
Bureau Langegracht:
071 525 88 65 / 06 50 56 14 10

Subsidie
De gemeente Leiden biedt een regeling voor het
verkrijgen van een subsidie van 25% van de
investeringskosten bij het aanbrengen van:
dakisolatie
vloerisolatie
gevel- of spouwmuurisolatie
isolatieglas
bodemisolatie
zonneboiler
Voor het aanbrengen van één van onderstaande
maatregelen krijgt u een vast bedrag: pelletkachel (€ 450,- subsidie) warmtepomp, warm water
of combi. Lucht of bodem (€ 1.000,- subsidie).
Aanvragen kan op www.woningdossier.nl
Duurzaamheidlening
Bent u van plan uw huis te isoleren of energie op
te wekken uit zon, bodem of hout? Beoordeel dan
of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidlening Leiden. Het zeer gunstige rentetarief (3%
lager dan het actuele, normaal geldende markttarief) zorgt dat u snel kunt genieten van een blijvend lage energierekening. Meer informatie: per
e-mail info@meermetminderhelpdesk.nl of telefoon 0800-23 45 432.

Te doen in de Marekerk
Op zaterdag 17 mei om 13.30 uur worden er in
deze alleen al akoestisch geweldige kerk werken
van de Franse componist Gabriël Fauré (18451924) ten gehore gebracht. Voor de pauze is er
sacrale en daarna wereldlijke muziek en zang
door het Nederlandse Bachkoor en -orkest.
Naast het Tantum ergo, de Cantique de Jean
Racine en zijn beroemde Requiem (1893) worden na de pauze onder andere de Berceuse,
Sicilienne, Après un Rêve en Pavane ten gehore
gebracht. Behalve de inmiddels om zijn
bekwaamheid overbkende dirigent Pieter Jan
Leusink werken er nog mee: Olga Zinovieva
sopraan, Joep van Geffen bas, Emma Elkinson
fluit en Igor Ruhadze viool.

De oudste schouwburg van Nederland
krijgt een nieuwe foyer
door Jaco Haartsen

De concerten beginnen om 14.30 uur en zijn gratis toegangkelijk. Het is fijn als u zich opgeeft per
mail: gerda.hiddink@marente.nl De ingang is via
de kapel aan de Ceaciliastraat.

De ruimte op de begane grond van de Leidse
Schouwburg is erg krap om alle publieksfuncties,
zoals kassa, garderobe en bar, te huisvesten.
Bezoekers hebben een beperkte ruimte om te
verblijven. Volgens wethouder Jan-Jaap de Haan
(cultuur) is de oudste schouwburg van ons land
prachtig en gezellig, maar tegelijk ook onpraktisch en soms een hoop gedrang. Er zijn te weinig zitplekken voor een vergrijzend publiek en
ook het jonge publiek zit regelmatig op de trappen, wat eigenlijk niet mag en kan. Op termijn
verlies je hiermee bezoekers of krijg je problemen
met de veiligheid. Door de uitbreiding op de
begane grond wordt het voor de bezoeker aangenamer om in de Leidse Schouwburg te verblijven. De uitbreiding van de foyer is niet alleen het
toevoegen van vierkante meters, maar het is ook
een kwaliteitsimpuls die echt noodzakelijk is voor
een succesvolle toekomst voor de schouwburg.
Als de gemeenteraad instemt met de plannen zal
de uitbreiding waarschijnlijk in de zomer van
2015 plaatsvinden. De kosten zijn voor de
gemeente € 450.000,-. Stadspodia, gebruiker van

Duurzame Regelingen Leiden

Vakwerk aan de Mare

Muziek in de Elisabeth Gasthuishof
Zaterdag 17 mei
Koor Sarabande uit Leiden

de Leidse Schouwburg, draagt bij door in te zetten op fondsenwerving. Ook zal Stadspodia de
uitbreiding van de foyer zelf begeleiden. Frans
Funnekotter (algemeen directeur Stadspodia):
“Wij geven graag actief invulling aan cultureel
ondernemerschap door het project zelf ter hand
te nemen en actief in te zetten op fondsenwerving. Veel bezoekers loven onze schouwburg om
de knusse sfeer en de bijzondere, klassieke uitstraling. Die sfeer willen we ook na de verbouwing houden.”
De Leidse Schouwburg aan de Oude Vest opende op 1 oktober 1705 zijn deuren met een voorstelling over Leidens Ontzet. Voor Leiden is de
schouwburg een belangrijk cultureel centrum in
de stad. Met de eerdere uitbreiding van de
Stadsgehoorzaal met een extra zaal en nieuwe
foyer, de vordering van de bouw van het complex
Gebr. de Nobel waar het LVC een nieuw onderdak zal vinden en de op handen zijnde verbouwing en uitbreiding van gemeentelijk museum De
Lakenhal is wel duidelijk dat Leiden zwaar inzet
op verrijking of in ieder geval ondersteuning van
de culturele sector in Leiden. De nieuwe foyer
van de Leidse Schouwburg werd ook al gekscherend de Jan-Jaap de Haan foyer genoemd. Naar
het zich op dit moment laat aanzien zal het echter niet Jan-Jaap zijn die de opening zal verrichten. Het lijkt er sterk op dat het CDA geen deel
meer zal uitmaken van het nieuwe college en dat
Jan-Jaap niet zal terugkeren als wethouder. Het
is nog maar afwachten welke wethouder straks
wel goede sier kan maken met de opening van de
nieuwe foyer.

Zo gaat de nieuwe koffiekamer – ook wel de JanJaap de Haan foyer genoemd - van de Leidse
Schouwburg er ongeveer uitzien. Het ontwerp
heeft veel weg van de foyer van de
Stadsgehoorzaal die ook werd ontworpen door
TenBrasWestinga.

door Jaco Haartsen

Vanaf 20 februari 2014 stelt de gemeente Leiden
een subsidie voor energiebesparende maatregelen ter beschikking. Het maximale subsidiebedrag is €1.000,-. De subsidie is bestemd voor
woningeigenaren én voor huurders (met toestemming van de verhuurder). Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidlening met
een minimaal leningbedrag van € 2.500,- en een
maximaal leningbedrag tot €15.000,-. Voor een
lening komen alleen woningeigenaren in aanmerking.
Duurzaamheidsmaatregelen in historische
panden
Als eigenaar of bewoner van een historisch pand
wilt u misschien ook energie besparen, maar hoe
kunt u energie besparen en respectvol omgaan
met historische elementen? Gemeente Leiden
vindt duurzaamheid belangrijk en adviseert u dan
ook graag. Wij bieden een maatwerkadvies aan
waarin passende mogelijkheden worden aangeboden om uw historische pand energiezuiniger te
maken. Woont u in een monument, karakteristiek
pand of binnen een beschermd stadsgezicht en
bent u geïnteresseerd in een maatwerkadvies
voor uw woning? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Erfgoed Leiden
Omstreken: per telefoon 071 516 5355 of e-mail
info@erfgoedleiden.nl (contactpersoon: I. Koreman)

Boven de bekende poelier Van Bohemen aan de Lange Mare 94 zijn de eerste en de tweede verdieping
inclusief het dak, waarvan u hieronder een afbeelding ziet, geheel gerestaureerd en voor de eigenaar
zeer bewoonbaar gemaakt. Weer is er een klein stukje van de Mare er bijzonder op vooruitgegaan. De
bouwonderneming Paardekooper uit Zoeterwoude – met vier generaties sinds 1881 jawel – heeft tijdens
deze langdurige en grondige verbouwing zeer veel eer van haar werk verdiend. (Foto: archief Paardekooper)

gegaan. Sinds 1995 maakt Stiel zich sterk om de
Peperbus, die energiebedrijf Rijnland in 1986 om
niet aan de gemeente overdroeg, terug op zijn
sokkel te krijgen.

Iets nieuws onder de schaar?
door Sjoerd C. van Ketel

Sinds kort is er een misschien wel opzienbarend
nieuwtje onder de kapperszon in Leiden. Bij kapper Alex Koek (oude Rijn 12) mag de klant zèlf
bepalen, wat hij voor de betreffende behandeling
en verzorging betalen wil. In het algemeen is dit
idee niet nieuw, maar in elk geval wèl onder de
vele kappers – alleen op de Lange Mare zijn er al
vijf - die de Leidse binnenstad telt.
Kapper Alex Koek woont zèlf ook in onze buurt in
de binnenstad. Hij is een man van veel ervaring,
die bij zijn vader in Roelofarendsveen gedurende
zeven jaar in de leer was en daarna bij Tom
Westen in de Breestraat gewerkt heeft.
Overigens had zijn grootvader al een scheerwinkel. Uiteraard is er een zeker wederzijds risico
aan deze actie verbonden. Maar de bij voorbeeld
uit het Boeddhisme stammende idee van wederzijds vertrouwen spreekt hem erg aan. Maar S zij
die als eersten aan deze actie meededen zaten
allemaal net wel iets boven het hiervoor gangbare tarief. Hij wil echter een kapper voor iedereen
zijn, ook voor hen die om welke reden dan ook
van een iets lagere financiële waardering blijk
geven. In de zaak komen nogal wat hoog opgeleiden en opvallend veel psychologen, die de binnenstad bevolken, zodat wij hem misschien wel
de psychokapper mogen noemen. In de materiële zin van het woord passen zij bij hem. Hij kijkt
naar het gezicht en naar de vorm van hun hoofd
om samen al overleggend uit te maken, hoe het
kapsel er uit zal gaan zien. Zijn uitgangspunt
daarbij zijn de natuurlijke, zachte lijnen voor het
knippen en snijden, dat veel bij de gesloten haarvorm wordt toegepast. Wat doet hij wèl en wat
niet? Hij knipt, hij wast, hij föhnt en hij kleurt;
maar permanent is bij voorbeeld momenteel
geheel uit de mode. Binnenkort zal er ook in de
plaatselijk pers enige ruchtbaarheid aan zijn actie
worden gegeven. Deze kapper is ook een buitengewoon vriendelijk mens. Hij gaat er gewoon van
uit, dat zijn klanten hem deze mooie locatie aan
de Oude Rijn gunnen, terwijl hij hun een mooi
kapsel gunt. Voor het maken van een afspraak
kunt u telefonisch contact opnemen via 0715138720.

De Trafozuil kent een lange geschiedenis en
dateert uit de tijd van de inrichting van het distributienet in Leiden. Dat net omvatte, grof gezegd,
een hoogspannings- en een laagspanningsdeel.
Een hoogspanningsdeel omdat daarmee de elektrische energie met de minste verliezen kon worden getransporteerd naar verdeelpunten in de
onderscheiden laagspanningsnetten. In die verdeelpunten werden transformatoren opgesteld
die de hoogspanning omzetten in de voor normaal
gebruik
geëigende
laagspanning.
Trafozuilen hebben nog tot 1985 dienst gedaan
toen men overging op transformatorhuisjes.
Tegenwoordig zijn deze huisjes ook weer een
monument van bedrijf en techniek en vaak ook
een Gemeentelijk monument.
Toen het Vrouwenkerkplein in 1995 werd heringericht was er aanvankelijk geen plaats meer
voor de Peperbus, maar dat was volgens Stiel
tegenstrijdig met de afspraken die eerder met de
gemeente Leiden waren gemaakt. Dat de
Peperbus nu is aangewezen als gemeentelijk
monument toont maar weer aan dat de vasthoudensheid van buurtbewoners/-verenigingen en
stichtingen die zich inzetten voor het behoud van
erfgoed wel degelijk successen boeken en van
belang zijn voor het instandhouden van onze historische binnenstad. Daarbij moet er natuurlijk
ook genoeg ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen. De recent opgestelde erfgoednota gaat
vooral over het behouden en koesteren van
bestaand erfgoed, nauwelijks over de mogelijkheid of stimulans om nieuwe erfgoed te creëren.
Het Praethuys aan de Vrouwenkerkkoorstraat
heeft vorige week al een voorschotje genomen.
De loungebanken en windschermen van ruw
bouwhout zullen misschien ooit ook eens worden
aangemerkt als een herinnering aan de kenmerkende bedrijvigheid in Leiden in het begin van de
21ste eeuw: de horeca. Vooralsnog kan het mij
niet echt bekoren, maar ja, dat zullen ze bij de
oorspronkelijke plaatsing van de Peperbus ook
wel hebben gezegd.

Buurtnieuws
Er zijn weer wat wisselingen in het winkelbestand
te melden in onze wijk:
*Zo is de computerzaak MyCom uit de Pelikaanstraat verhuisd naar de Breestraat waar zij al een
filiaal hadden.
*De firma Swaak witgoed in de Haarlemmerstraat
verhuisd naar het pand van MyCom aan de
Pelikaanstraat.

*Dan komt er aan de Lange Mare in het pand van
Mol en de Groot, een afhaal soep en saladebar.
*En is in het pand van de Sting aan de
Haarlemmerstraat, die binnenkort heropend in de
Breestraat, een nieuwe modezaak verschenen
Costes genaamd.
* Verder is het postagentschap terug in de Spar
aan de lange Mare. Hier kunnen buurtbewoners
en ondernemers weer terecht voor allerhande
postzaken.

EKO-keurmerk voor Logica
Lunchroom Logica is gecertificeerd voor het
EKO-keurmerk Horeca. De lunchroom koopt
alleen biologisch in en voldoet daardoor ruimschoots aan de eisen voor het keurmerk. Logica
vierde de certificering tijdens het 1-jarig bestaan
van de zaak aan de Stille Rijn in Leiden. De lunchroom is eigendom van en opgericht door
Bianca van Went en Bart van Leeuwen. Het hele
team hecht waarde aan biologische streekproducten uit het seizoen. De lunchroom richt zich
op gasten die zoeken naar ‘pure authentieke voeding die respectvol is geproduceerd’. Die zijn er
volgens Van Went en Van Leeuwen meer dan
genoeg, terwijl het aantal plekken waar zij terecht
kunnen dun gezaaid is. De twee ondernemers
besloten met hun lunchroom met louter biologische producten in te spelen op die behoefte. Dat
Logica het EKO-keurmerk Horeca kreeg toegekend, is weinig verbazingwekkend. Om ervoor in
aanmerking te komen, moet een restaurant of
chef-kok voor minimaal veertig procent biologisch
inkopen. Dit wordt gecontroleerd door de
Stichting EKO-keurmerk. Alleen producten en
ingrediënten van gecertificeerd biologische leveranciers tellen mee. Appeltje-eitje voor Logica.
De lunchroom koopt alles biologisch in.
Bron: Leidsch Dagblad, 25 maart 2014

Beleid?
door Sjoerd C. van Ketel

Enige tijd geleden trof ik op een zaterdag om een
uur of acht ‘s morgens de wachtende beheerder
van de fietsenstalling achter de Coelikerk aan. Hij
vertelde mij, dat hij als beheerder geen sleutel
had om de stalling te openen. Hij moest wachten
op de een of andere bewakingsdienst, die de toegang zou komen openen. Zo kon hij dus de vroege (brom)fietsers, van wie de meesten in onze
buurt werken, (nog) niet terwille zijn. De gemeente Leiden, waar hij in dienst is, heeft dit zo geregeld. Maar ik heb de indruk, dat enige bureaucratie en/of regelzucht hier een te grote rol speelt.
Waarom heeft de immers door de gemeente zèlf
aangestelde beheerder geen sleutel?

De Peperbus
door Jaco Haartsen

De 'Peperbus' ofwel de transformatorzuil aan het
Vrouwenkerkhof is nu een gemeentelijk monument. Het herinnert aan de electrificatie van
Leiden. STIEL is blij met de erkenning van het
monument dat een herinnering is aan de industrialisatie en elektrificatie.
"De Peperbus keert terug in het Leidse straatbeeld" stond er met grote letters in het Leidsch
Dagblad van 13 augustus 1998. Donderdag 29
januari was het dan zover. Een grote vrachtwagen met de Trafozuil in onderdelen ploegde
moeizaam door het zand van het Vrouwenkerkhof in restauratie. Onder toeziend oog van wethouder J.J.de Haan en bestuursleden van Stiel
kwam het gevaarte verticaal te staan. Sjaak van
de Geijn van de Smederij aan de Oude Varkenmarkt is nog de hele dag bezig geweest met de
juiste plaatsing en het aanbrengen van de deuren
en de kap. Daarmee is een lang gekoesterde
wens van buurtbewoners én de Stichting
Industrieel Erfgoed Leiden (Stiel) in vervulling

De peperbus is terug, nu als gemeentelijk monument (foto Bep Verhoef)

Samenvatting ledenvergadering 8 mei 2013
Hierbij een korte samenvatting van
de ledenvergadering van 8 mei
2013. De opkomst was minimaal:
er waren negen leden aanwezig.
Daardoor was het een zeer korte
vergadering. De agenda werd
doorgenomen en er waren geen
vragen. Het jaarverslag en het
financieel verslag werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie,
die bestond uit Hans van der Stok
en Leon Archer, heeft de financiën
in orde bevonden. Het bestuur blijft
ongewijzigd: de twee aftredende
leden Bep Verhoef en Ria Braakman worden herkozen.
Het Bestuur ziet er als volgt uit:
Arthur Elias: voorzitter
Bep Verhoef: secretaris
Jacques van Berge Henegouwen:
penningmeester
Ria Braakman: algemeen lid
Hanna Verhoef: algemeen lid
Agna Zonderop: algemeen lid

Jaarverslag 2013
Het bestuur
De vereniging Maredorp-de Camp
is een van de grootste buurtverenigingen van Leiden. De vereniging
telde in 2013 360 Leden. Het
bestuur bestaat momenteel uit 6
personen. Het bestuur vergadert
eenmaal per maand.
Secretariaat verslag
Er zijn vele poststukken binnengekomen, zowel per post als per
email. Via de post zijn er 13 brieven
ingekomen en er zijn 5 brieven uitgegaan. Via de email zijn er ongeveer 175 brieven binnengekomen
en 60 uitgegaan.
Aalmarktplannen
Ofschoon de Aalmarkt net buiten
onze buurt ligt, zijn wij ook dit jaar
bij de informatievoorziening over
de Aalmarktplannen betrokken geweest. Er komt een nieuwe brug
tussen Stille Mare en Aalmarkt en
een nieuwe steeg die via het gat
van Van Nelle naar de Breestraat
zal gaan lopen. Deze zullen de
Catharinabrug en steeg gaan
heten. Een monumentaal pand op
de Breestraat 68 zal helaas gesloopt moeten worden. De Waagbrug zal verdwijnen. Er wordt
momenteel hard gewerkt om
Vroom en Dreesman een grote
opknapbeurt te geven. Er zijn ook
vergaande plannen om in de Waag
een grand café te openen.
Museum Boerhaave
Museum Boerhave neemt een centrale plaats in de buurt in. Het gaat
heel goed met het museum, het
bezoekersaantal blijft stijgen. Het
museum organiseert veel lezingen,
interessante tentoonstellingen en
jaarlijks de bubblebrunch voor
vrienden en buurtbewoners.

erg stil. Wij hebben daarvan niets
meer vernomen. Ofschoon net buiten ons wijk wordt de buurt ook op
de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het Rijnlandblok,
gelegen tussen Boommarkt en
Breestraat. Er komt een scholencomplex in van het ID College.
Enkele maanden geleden is het
contract met de architect getekend.
Van de zomer zal het pand van het
Hoogheemraadschap aan de
Boommarkt gesloopt worden. Het
gebouw van het oude postkantoor
aan de Breestraat zal blijven staan.
Openbaar Vervoer
We zijn op onze hoede wat betreft
het verminderen van de bussen in
de Breestraat. Het houdt in dat
deze waarschijnlijk verplaatst gaan
worden naar de Hooigracht, Pelikaanstraat, Langegracht. Ook zijn
er plannen om in de toekomst de
bussen uit de Steenstraat te halen,
met als gevolg dat de bussen in
twee richtingen over de Turfmarkt
komen te rijden. Daarvoor zal de
straat en brug verbreed moeten
worden. Maar zover is het nog niet.
Overleg met andere buurtverenigingen
Regelmatig komen de voorzitters
van de buurtverenigingen uit de
binnenstad bij elkaar om te overleggen over onderwerpen die de
binnenstad als geheel raken. Zo is
de bereikbaarheid van de binnenstad een punt dat voortdurende
aandacht vraagt. Ook het evenementenbeleid, waar tegenover onze vereniging zich ook in dit verslagjaar weer kritisch heeft opgesteld, staat in de overleg hoog op
de agenda. Ook hebben de gezamenlijke buurtverenigingen zich
hard gemaakt voor het voortbestaan van een wijkmanager.

Overleggroepen
De buurtvereniging neemt deel aan
een aantal overleggroepen. We zijn
betrokken bij de ontwikkeling van
het Nobelcomplex, de Aalmarktplannen, Programma Binnenstad.
Het buurtkaderoverleg met de
Politie en het Evenementenbeleid.

Colofon

Buurtkrant De Marepost
De Marepost is een belangrijk middel om bewoners op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in
de wijk. De redactie bestaat uit:
Esther Moonen, Ria Braakman,
Sjoerd van Ketel, Jaco Haartsen,
Agna Zonderop en Bep Verhoef.
De technische uitvoering wordt
door Esther Moonen gedaan, met
ondersteuning van Floris Bosch. Er
zijn in 2013 5 Mareposten uitgegeven, waaronder het decembernummer in full colour. Een groot aantal
buurtbewoners helpt bij het vouwen
en bezorgen van de buurtkrant.

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

Website
Wij hebben een mooie website,
boordevol foto’s, alle uitgegeven
Mareposten, de boekjes, “Ik zou
nergens anders willen wonen” en “
Uit de geschiedenis van onze wijk”
De website wordt beheerd door
Jaap Moggré, www.maredorp.nl
Buurtnieuws
Het jaar werd begonnen met onze
Nieuwjaarsborrel bij Scarlatti voor
alle leden. Deze werd druk bezocht. Ook de jaarlijkse zomerborrel op het Vrouwenkerkplein was
gezellig en werd goed bezocht.
Regelmatig zijn er in het Elisabethgasthuishof gratis concertjes. Ook
buurtbewoners zijn hierbij van
harte welkom. In de Marekerk is er
regelmatig op zaterdagmiddag een
gratis concert bij te wonen. De data
worden in de buurtkrant vermeld.

Financieel jaarverslag 2013
De kascontrolecommissie bestaande uit Hans van der Stok en Jan Hartstra
Financieel
verslag 2013.
heeft
de financiën
gecontroleerd en in orde bevonden.
Saldi 1 januari 2013

Saldi 1 januari 2014.

Kas
Giro
Plus

Kas
58,00
Giro
284,59
Plus 2077,03
Spaar 2005,24
---------Totaal 4424,86

28,00
64,82
3886,37

----------Totaal 3979,37
Positief saldo

Uitgaven
1765,50
3289,00
95,90
133,50

Totaal

----------5283,90

Marepost
Nieuwjaarsreceptie 2013
Kantoor + betaalverkeer
Vrijwilligerskosten
Buurtkosten
Exploitatie overschot
Totaal

2002,30
660,00
424,03
461,00
1290,90
445,67
---------5283,90

Begroting 2014

Bouwplannen
Op het Vrouwenkerkhof zijn verschillende appartementen gerealiseerd. Ook in de Dolhuissteeg 14
en 16 komen appartementen. In
het onbebouwde hoekje komt een
nieuw pandje. Rond het bouwplan
voor Haarlemmerstraat 107, 109
en 111 en Stille Rijn 8 en 9, is het

Inkomsten
Contributies
Subsidie gemeente
Rente
Diversen

Uitgaven
Marepost
1900,00
Nieuwjaarsreceptie 2014
650,00
Buurtkosten
1250,00
Vrijwilligerskosten
1100,00
Kantoor en betaalkosten
500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal
5400,00
Totaal
5400,00
1800,00
3339,00
110,00
151,00

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 21 maart 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
Jacques van Berge Henegouwen
(penningmeester)
Lange Mare 106 A, 2312 GV
Ria Braakman
Oude Rijn 10, 2312 HD
513 41 58
Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV

e-mail bestuur:
b.verhoef@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)

Overzicht 2013.

Contributies
Subsidie gemeente
Rente
Donaties

technische ondersteuning:

Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN

445,49

Inkomsten

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.

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 (IBAN NL53 INGB
0003 3975 58. t.n.v. buurtvereniging Maredorp Leiden).
Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!

Ja, ik geef mij op als lid:
Naam
Straat
Postcode
E-mail

