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- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING -

DINSDAG 10 MEI 2016

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op
dinsdag 10 mei 2016 in het Elisabeth Gasthuishof, Ceaciliastraat 27.
Aanvang 20.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering, vertelt Hanna Verhoef
iets over de Leidse Lakenindustrie. 

Agenda
*KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 19 MEI 2015
*MEDEDELINGEN
*FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN KASCONTROLE 
*JAARVERSLAG 2015
*BESTUURSSAMENSTELLING
*RONDVRAAG

Het financieel jaarverslag en het jaarverslag 2015 staan op pagina 3 en 4.

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden. Statutair moeten de twee langst-
zittende bestuursleden aftreden. Dit zijn Arthur Elias en Hanna Verhoef. 
Beiden zijn herkiesbaar. Ons bestuur zal dit jaar uitgebreid worden met een
extra lid. Josie Kunseler heeft zich bereid verklaard om als algemeen lid tot
het bestuur toe te treden. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een dag
voor de vergadering bij de secretaris.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van buurtvereniging Maredorp- de Camp 

Herinrichting
Haarlemmerstraat
door Hanna Verhoef

De gemeente is van plan om vol-
gend jaar de Haarlemmerstraat en
de lange Mare een opknapbeurt te
geven. In twee sessies konden de
bewoners en de ondernemers hun
wensen kenbaar maken. De wen-
sen zijn in de plannen opgenomen.
De bedoeling is dat van de Zijlpoort
tot de Morspoort eenzelfde bestra-
ting aangelegd gaat worden. Er
komen voor de winkels hardstenen
stoepen en het middengebied
wordt bestraat met bakstenen,
zodat een wat meer historische uit-
straling gecreëerd wordt. 

Ook de verlichting wordt aange-
past. Er komen Leidse lantaarnpa-
len aan de ene kant en aan de
andere kant worden lantaarns aan
de gevels bevestigd. Wij denken
dat dit de Haarlemmerstraat een
vernieuwd en eigentijds karakter
zal geven, waarbij de historische
waarde in een nieuw jasje wordt
gestoken. De lantaarnpalen zullen
's zomers opgefrist worden met
bloembakken en wellicht 's winters
met winterhard groen. De bewo-
ners hebben aangegeven het van
belang te achten dat de gevelrecla-
me van de winkels een meer inge-
togen karakter zou moeten krijgen,
zodat er meer zicht komt op de
vaak prachtige gevels van de

Buurtinitiatief

In onze buurt is de Gemiva SVG
Groep gehuisvest in het Elisabeth
Gasthuishof. Gemiva SVG Groep
verzorgt woonruimte en dagbeste-
ding voor mensen met een verstan-
delijke beperking. De gemeen-
schappelijk ruimte (en de tuin) in
hun prachtige woonlocatie is over-
dag beschikbaar voor alle mogelij-
ke activiteiten voor en door de
buurt. Onlangs is de buurtvereni-
ging benaderd om gezamenlijk te
bekijken of er animo is om de ruim-
te van Gemiva SVG Groep te gaan
benutten voor ontmoeting en bezig-
heden met buurtbewoners. Een
mooi initiatief en zeker de moeite
waard om te inventariseren wat de
mogelijkheden zijn. Het bestuur
van de buurtvereniging wil daarom
met Gemiva SVG Groep én met
buurtbewoners een activiteiten-
commissie vormen om gezamenlijk
leuke activiteiten te bedenken. Te
denken valt bijvoorbeeld aan: open
eettafel, kaartmiddag, zondagoch-
tendconcert of gewoon samen kof-
fie drinken. Betrokkenheid van de
buurt is hierbij natuurlijk erg
belangrijk. Wij zijn daarom op zoek
naar buurtbewoners die deel willen
nemen in de activiteitencommissie.
Lid zijn van de activiteitencommis-
sie betekent niet persé dat je alle
activiteiten ook gaat organiseren.
Het betekent wél dat je meedenkt
en enthousiast bent. 

Wij nodigen iedereen uit om hier-
over met elkaar van gedachten te
wisselen op een koffieochtend op
vrijdag 22 april van 10.30 tot
12.00 uur, Elisabeth Gasthuishof,
Caeciliastraat 27. Als je niet kunt
komen maar wel ideeën hebt, laat
dit dan weten via de mail aan:
Manon.Dubbelaar@gemiva-svg.nl
of b.verhoef@maredorp.nl 

Gemiva SVG Groep biedt ons de
gelegenheid om een buurtruimte in
gebruik te nemen en wij hopen dan
ook op veel enthousiaste reacties.

Aandenken aan Aty van der
drift

Wij hebben enige maanden gele-
den een gift ontvangen uit de nala-
tenschap van Aty van der Drift. Zij
woonde op de Oude Vest 29, in het
huis met het trapje en was altijd
zeer betrokken bij de buurtvereni-
ging. Zij was ook enkele jaren
bestuurslid en bezorgde trouw de
Marepost. Omdat wij de gift willen
besteden aan iets voor de buurt,
leek het ons leuk een minibieb te
plaatsen in de omgeving van haar
huis. De locatie wordt op dit
moment besproken, want er moet
ook een beetje controle op het
biebje zijn. Wij gaan hem ieder
geval bestellen bij de Gemiva –
SVG Groep. Wij hopen dat hij een
mooi plekje krijgt en veel gebruikt
zal worden door jong en oud, zodat
we de herinnering aan Aty levendig
houden. 

Haarlemmerstraat. Het laatste deel
van de Haarlemmerstraat (van de
Pelikaanstraat tot de Haven), zal
meer een woonfunctie krijgen. Ook
de Lange Mare krijgt een opknap-
beurt. De bomen zullen worden
verplaatst naar het midden, zodat
er meer een groenbeleving komt.
Bovendien wordt dan het zicht op
hoe de loop van de Mare vroeger
was beter zichtbaar. De gemeente
is bovendien bezig met het beden-
ken van een oplossing voor de vele
fietsen die vooral op de zaterdagen
voor wat overlast kunnen zorgen.
Al met al is het bestuur van de
buurtvereniging erg tevreden over
hoe de gemeente mede op basis
van de geuite wensen de plannen
heeft vormgegeven.

Van de redactie

De zomertijd is ingegaan en dat
betekent dat het langer licht is en
de buitentemperatuur steeds beter
wordt. Hoog tijd om weer naar bui-
ten te gaan. Er kan volop gewerkt
worden aan terras en (kweek)tuin
en onze wijk leent zich goed voor
een prachtige stadswandeling. Er
is genoeg moois te zien, zoals bij-
voorbeeld de gevelstenen van het
Elisabeth Gasthuishof. Ook spelen
er een aantal bouwplannen waar-
door het uiterlijk van de wijk toch
wel zal veranderen. Verder vindt u
in deze Marepost het jaarverslag
van 2015, een samenvatting van
de afgelopen ledenvergadering en
een uitnodiging voor de komende
vergadering. Wij wensen u een
mooie lente en veel leesplezier met
deze Marepost!

Esther Moonen

Oproep

Ben je inventief, creatief en heb je
altijd al willen meeklussen aan de
Grote Optocht op 3 oktober?
Trommel dan nu je straat, buurtge-
noten of hele wijk op en ontwerp je
eigen praalwagen. De 3 October
Vereeniging nodigt jou namelijk uit
om deel te nemen aan de
Praalwagenontwerpwedstrijd. Het
mooiste, origineelste en best uit-
voerbare ontwerp zal daadwerkelijk
worden gebouwd en geschikt
gemaakt voor deelname aan de
Grote Optocht op maandag 3 okto-
ber 2016. Het winnende team zal
als figurant met de eigen Praal-
wagen deelnemen aan deze
optocht! Inschrijven voor de
Praalwagenontwerpwedstrijd 2016
kan tot en met 29 april a.s. Alle
informatie vind je via de website
www.3october.nl/praalwagen. 

Winkelend publiek in de Haarlemmerstraat (Foto: Mirjam van Dam)



LANDSCHAP

LEES HET LANDSCHAP IN JE OGEN

ZIE DE BERGEN

DIE JE HEBT BEKLOMMEN

DIEPE DALEN

ONONTGONNEN

RUWE RIVIEREN

OVERGESTOKEN

WEILANDBLOEMEN

NET ONTLOKEN

BOS VOL BOMEN

JONGE DROMEN

EEN DAGJE UIT

VER WEG

AAN ZEE

VRIENDEN GINGEN

MET JE MEE

IK KIJK

EN KIJK

EN BLIJF

MAAR KIJKEN

MISSCHIEN ZAL LATER

OOIT EENS BLIJKEN

DAT IK ER SOMS

OOK IN VERBLIJF

DIEP ACHTER

IN JE EIGEN LIJF

PINK MELTZER

A ‘culinary journey’ op de dijk
door Jaco Haartsen

Na Meet & Make hebben we in de rubriek ‘kenni-
smaken met nieuwe bedrijven in de wijk’ een
nieuwkomer met eveneens een allitererend
naam: Mai & Me. Deze keer geen winkel, maar
een kookstudio/table d’hôte met Mai als de culi-
nair inspirator. Mai is sinds een klein jaar neerge-
streken op Apothekersdijk 31 en nu de woning
deels is omgetoverd tot een oogstrelende kook-
studio wil ze haar ‘culinary journey’ delen met ons
aan hutsspot verstokte Leidenaars. Dat ze daar-
bij meteen is verworden tot BL - bekende
Leidenaar – komt doordat ze sinds enkele weken
te bewonderen is als Masterchef-kandidaat in
Masterchef Holland 2016*.

Mai is geboren in Vietnam en op 11-jarige leeftijd
samen met haar moeder en twee broers naar
Nederland gekomen. In Vietnam was het heel
gewoon dat ze als oudste van het gezin al op
haar zevende leerde koken voor de familie.
Doordat ze tijdens haar buitenlandse avonturen
de heerlijkste gerechten en vele mensen met een
passie voor koken heeft leren kennen, is haar
hartstocht en talent uitgegroeid tot haar vak.
Mai&Me is in 2001 in Istanbul opgericht toen ze
daar korte tijd met haar gezin woonde. Haar
vriendinnen daar waren zo enthousiast over haar
gerechten, dat ze haar vroegen hen te leren deze
zelf te bereiden. En zo ging dit eigenlijk steeds
weer in de landen waar ze de volgende twaalf
jaar heeft gewoond: Singapore, Hongarije, Sierra

Voortgang Opknapbeurt Runderplein
door Josie Kunseler

Rond eind november is een groep buurtbewoners
van het Runderplein bij elkaar geweest om met
vertegenwoordigers van de gemeente te praten
over mogelijkheden om het Runderplein op te
knappen. De gemeente zegde toe om in januari
met voorstellen te komen. De voorstellen bleven
uit. Bewoners hebben vervolgens zelf weer initia-
tief genomen hetgeen resulteerde in een af-
spraak op 11 maart jl. De opmerkingen en ideeën
uit de buurt zijn wederom besproken. De ontwer-
per van de gemeente is vervolgens voortvarend
aan de slag gegaan en heeft mogelijkheden in
een ontwerp verwerkt. Dit ontwerp is door de ini-
tiatiefgroep (ontstaan tijdens de buurtbijeenkomst
in november) besproken, hierbij zijn suggesties
vanuit de buurt meegenomen. De initiatiegroep
heeft inmiddels een reactie teruggelegd bij de
gemeente met het verzoek om op korte termijn te
komen tot een vervolgafspraak. Het wachten is
nu op de gemeente en we hopen dat er snel een
plan komt dat vervolgens aan de buurtbewoners
kan worden voorgelegd. De initiatiefgroep heeft
aangegeven dat het erg fijn zou zijn als we in de
zomer kunnen genieten van een mooi buurtplein
voor alle leeftijden. Wordt vervolgd...De Haarlemmerstraat

ingezonden artikel

De Haarlemmerstraat gaat veranderen, zo staat
te lezen in de plaatselijke pers. Er is een herin-
richtingsplan gepresenteerd dat vooral beoogd
om de straat een nostalgische uitstraling te
geven. Er komen keienstroken en een blauwe
gelijkvloerse ‘stoep’. Ook de verlichting moet her-
inneren aan een verleden dat eigenlijk nooit heeft
bestaan. Aan een kant van de straat komen nos-
talgische lantaarns. Dit bericht roept bij mij wel
andere herinneringen op.

Twintig jaar geleden, toen ik bestuurslid was van
de buurtvereniging, zat ik in een werkgroep die
plannen begeleidde voor de herinrichting van de
Haarlemmerstraat. Er werd gekozen voor de rode
klinkers die zoveel konden hebben dat het dage-
lijkse bevoorradingsverkeer ze in twintig jaar nog
niet van hun plaats heeft gekregen. De lantaarns
die er hingen waren van een zodanige kwaliteit
dat vervanging niet aan de orde was en twintig
jaar later blinken ze nog steeds. Maar inmiddels
is het ambtenaren apparaat ververst en wordt de
stad bestuurd door wethouders die de naam
Tjeerd van Rij hooguit eens door hun ouders heb-
ben horen noemen. De vraag is: slaagt deze
ultieme poging om het leeglopende winkelgebied
voor de ondergang te behoeden? Ik kijk intussen
al uit naar de herinrichtingsplannen van 2036. We
kopen dan bijna alles via internet en het aantal
winkels zal zover zijn ingekrompen dat er moet
worden nagedacht over het aanpassen van al die
geblindeerde etalageruiten. Eigenaren krijgen
subsidie om de gevels terug te restaureren en ze
weer het uiterlijk te geven van de klassieke

Meeuwen en volle containers: neem je
vuilniszak weer mee naar huis!
door Rien van Vliet

Hoewel het hier en daar nog aan capaciteit
schort, hebben de ondergrondse vuilcontainers
ervoor gezorgd dat onze wijk er een stuk schoner
uitziet. Maar de echte test gaat nu plaatsvinden:
het eerste broedseizoen van de meeuwen sinds
de containers geplaatst zijn, is begonnen. En dan
gaat het er vooral om dat wij als bewoners onze
vuilniszakken niet naast de container moeten zet-
ten wanneer deze vol is. Het broedseizoen van
de meeuwen loopt van maart t/m eind augustus.
Inmiddels zijn de eerste meeuwen alweer terug in
onze wijk, op zoek naar een partner en (oude)
broedplaatsen. Dat betekent dus dat we binnen-
kort de eerste kuikens kunnen verwelkomen die
allemaal flink gevoed moeten worden. Laten we
met z’n allen ervoor zorgen dat zij niet hun voed-
sel uit opengepikte vuilniszakken krijgen. Dus:
meldt zo snel mogelijk bij de gemeente wanneer
de container vol is. Op de container staat een
telefoonnummer dat je kan bellen. Hoe meer mel-
dingen hoe sneller de container wordt geleegd.
En: neem je vuilniszak weer mee naar huis als de
container vol is, ook al is dat vervelend.

herenhuizen die er ooit stonden. De mooie puien
die nog over zijn van voor de moderniseringsgolf
uit de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw, mogen blijven. Gedacht wordt ook aan het
revitaliseren van de Janvossensteeg, waar nog
veel van dat soort puien zijn te vinden. Ooit was
dat een van de belangrijkste winkelstraten van
Leiden. De gemeente hoopt dat die rol kan wor-
den teruggewonnen. Daartoe zal de Janvossen-
brug weer verplaatst worden van de Vollersgracht
naar de oorspronkelijke locatie voor de
Janvossensteeg. Het zal de stroom van bejaar-
den vanaf de Digrosgarage naar de Haarlem-
merstraat bevorderen. De Leidse lantaarns wor-
den weer vervangen door armaturen die goed
licht geven. Er zijn te veel klachten binnengeko-
men van bejaarden die klagen over slecht zicht.
De helling voor het voormalige pand van de reeds
lang failliete HEMA wordt geslecht omdat daar te
vaak scootmobielen uit balans raken en omdui-
kelen. De stoepen met niveauverschil komen
terug, zodat er een scheiding gemaakt kan wor-
den tussen bejaarden die zich per scootmobiel,
dan wel per rollator voortbewegen. 

Jaap Moggré

Leone, Libanon en dus inmiddels is ze ‘definitief’
neergestreken in Leiden. Nu deelt ze haar kennis
en enthousiasme voor die heerlijke Vietnamese
en al die andere fantastische keukens die ze
heeft leren kennen, graag met ons. Volgens de
Vietnamese traditie is een maaltijd geslaagd als
de gerechten en de entourage in harmonie zijn.
De kwaliteit, de variatie en zelfs de kleurstelling
van het eten is net zo belangrijk als de warme
sfeer die ontstaat tussen de mensen waarmee je
aan tafel zit. “Deze harmonie en sfeer probeer ik
altijd te creëren tijdens de kookworkshops in mijn
kookstudio aan de gracht in Leiden. Ook neem ik
sfeerelementen en bijzonderheden van de eet-
culturen uit andere delen van Zuidoost Azië,
Continentaal Europa, West-Afrika, het Midden-
Oosten en de Méditerranée mee in de works-
hops. Natuurlijk gebruik ik ook alle nieuwe tech-
nieken en inzichten die ik leer bij Masterchef”. En
mocht je helemaal niet willen koken maar de
heerlijke gerechten van Mai & Me niet willen mis-
sen; eens per maand stelt ze een menu samen
waar je alleen maar bij hoeft aan te schuiven! Je
dineert samen met andere gasten die zich heb-
ben aangemeld, een zogenaamde Table d’hôte.
Samen wordt het een gezellige avond. En voor
diegene die wat anders wil, de mogelijkheden zijn
talrijk: lunchen, vergaderen met een lunch, high
tea.... Alles kan! Persoonlijk heb ik al enkele
keren mogen proeven wat Mai aan heerlijkheden
weet te maken, en als gepassioneerd amateur-
kok en af-en-toe sterrenrestaurant bezoeker, durf
ik te stellen dat dit niet onder doet voor wat men
in de betere restaurants geserveerd krijgt. Naast
het ook zo geweldige restaurant Bistro-Bord’o -
waar Mai overigens enige dagen de fijne kneep-
jes van de Franse keuken heeft opgedaan - wordt
de Apothekersdijk zo langzamerhand de culinaire
hotspot van Leiden. En wie weet met binnenkort
een heuse Masterchef.....

http://www.maiandme.com

*) Masterchef Holland, ma-vr. om 18:30 uur op SBS6

Vuilniszakken naast een defecte container aan de

Vollersgracht (Foto: Mirjam van Dam)



Buurtnieuws

Er is op Pelikaanstraat 27 een sushiwinkel geko-
men. Ze hebben 15 zaken in heel het land.
Sushipoint is geen restaurant, je kunt er eten
afhalen en er is een bezorgdienst.

Op de Prinsessenkade 2a is sinds kort een
schoonheidssalon geopend. Bij Beauty Art kun je
voor alles terecht. Er is een kapsalon, pedicure,
manicure en geven zij gezichtsbehandelingen.

Sportwinkel Wout Bergers op Haarlemmerstraat
232 gaat zijn deuren sluiten. U kan er nog terecht
tot 31 mei. Daarna gaan zij verder in hun andere
zaak aan de Rijnsburgerweg. 

Detour
Op de Lange Mare 108 heeft sinds eind februari 
jl een verrassende winkel haar intrek genomen:
Detour, een concept store wat zoveel betekent
als: een winkel die niet één product of soort pro-
ducten heeft, maar meerdere producten door
elkaar die wel goed bij elkaar passen of op elkaar
aansluiten. Het accent ligt weliswaar op casual,
betaalbare herenkleding, maar daarnaast zijn er
ook andere, mede voor vrouwen leuke items te
vinden. Het ondernemersduo Charlotte Elbracht
en Björn Snel, beide bekend met de retailwereld,
zijn deze winkel gestart vanuit hun visie en over-
tuiging dat er in Leiden zeker nog ruimte en
mogelijkheden zijn voor gespecialiseerde, eigen-
tijdse en toegankelijke kwaliteitswinkels met een
ziel. Hun liefde voor de stad Leiden, enthousias-
me voor met name de Lange Mare waar die ruim-
te gevonden werd, en hun bekendheid met diver-
se ondernemers waar mee wordt samengewerkt
deden de rest. Onze wijk is weer een mooie win-
kel rijker en wij wensen hen veel succes voor de
toekomst.

Parkeer Bezoekerskaarten gaan verdwijnen 
De papieren kraskaarten voor bezoekers in de
wijk gaan verdwijnen. Vanaf oktober a.s. zal alles
anders worden. Dan kan er alleen door bezoek
nog geparkeerd worden via digitaal of telefonisch
aan en afmelden. Koop nu niet teveel kaarten,
want hoe het overschot van kaarten verrekend
gaat worden is nog niet duidelijk. Half april komt
de gemeente met meer informatie. 

Proefstuk Haarlemmerstraat
Sinds kort is er op de Haarlemmerstraat in de
buurt van de Vrouwensteeg een proefstuk
gemaakt, zodat men een indruk krijgt van de toe-
komstige nieuwe bestrating. Ook staat er een lan-
taarnpaal.

Schoenen
Als je over de Haarlemmerstraat loopt, zal je niet
vaak naar boven kijken. Maar tegenover Mango
op nummer 56 is er toch wat merkwaardigs te
zien aan de kabel boven de straat. Daar hangen
n.l. twee paar schoenen aan. De vraag is, hoe
komen ze daar?

Gevelsteen Sint Elisabethgasthuis
door Jan Schoones

Het Sint Elisabethgasthuis heeft twee gevelte-
kens, een gevelsteen aan de Caeciliastraat en
een sluitsteen aan de Oude Vest. Het getrouwde
stel Katrijn Willem Tedensdochter en Jan Dirc
Coenenzoon stichtte in De Camp in 1428 het Sint
Elisabethgasthuis, in een tijd dat de Camp steeds
belangrijker werd voor de stad Leiden. Dit gast-
huis was niet alleen een veilige plaats voor zieke
en hulpbehoevende vrouwen, ook dakloze en
zwervende vrouwen konden voor enige dagen
een bed en een eenvoudige maaltijd krijgen in
het passantenhuis, ook wel baaierd genoemd.
Voor vrouwen die te ziek waren om naar de kerk
te gaan, beschikte het huis over een eigen altaar,
dat op 22 januari 1433 door de bisschop van
Utrecht werd gewijd (de bisschop van Utrecht gaf
in 1502 toestemming om dit altaar te verhuizen
naar de kapel - op de hoek van de Lange
Lijsbethsteeg). En naast patiënten nam het huis
na verloop van tijd ook gasten op die zich voor
een bepaald bedrag inkochten om zich zo te ver-
zekeren van een verzorgde oude dag. Deze pro-
veniers en conventualen betekenden dus een
goede extra bron van inkomsten, afhankelijk
natuurlijk van de levensduur van deze proveniers
(in de 17e eeuw kon zo'n inkoopsom fl. 1.000,-
bedragen). Deze proveniers woonden in aparte
huisjes binnen het terrein, het Elisabethgasthuis-
hof. Met het toestaan van proveniers kwamen er
mannen binnen het gebied van het vrouwengast-
huis en veranderde het karakter van de instelling.
In de 16e eeuw zijn door toenemende financiële
problemen meerdere gasthuizen samengevoegd.
In 1581 ging het Sint Elisabethgasthuis samen
met het Vrouwengasthuis (aan de Hooglandse
Kerkgracht) en in 1591 met het Leprozenhuis.
Met de loop der tijd verschoof de aandacht van
ziekenverzorging naar bejaardenzorg. In de 18e
eeuw ging het verder snel bergafwaarts: de
inkomsten namen af, de gebouwen raakten ver-
vallen, en het aantal gasten liep terug. In de zesti-
ger jaren van de vorige eeuw staat het gasthuis
er slecht voor. In enkele proveniershuisjes wonen
eerst enige bejaarden, daarna opgevolgd door
enkele kunstenaars. Enkele gebouwen, samen
met de gotische kloostergang storten in. In 1971
wordt het gerestaureerd, en vervolgens in
gebruik genomen als huisvesting voor chronisch
zieken. Na die restauratie in 1971 werd een nieu-
we gevelsteen aangebracht in gekleurd reliëf met
de tekst: St. Ursulen St. Elisabetten

Convent 1575 Gasthuis
In dit reliëf zijn een schip met jonkvrouwen, een
midddeleeuwse ziekenzaal, en een cirkel met
drie kronen en het jaartal 1428 afgebeeld. Het
schip verwijst naar de legende van Sint Ursula en
de elfduizend maagden, en verwijst tevens naar
de samenvoeging van het Sint Elisabethgasthuis
en het naastgelegen Sint Ursulaklooster in 1575.
De cirkel met drie kronen is het wapen van de
Heilige Sint Elisabeth van Thüringen, de
beschermheilige van het gasthuis. De drie kro-
nen, uit het wapen van Elisabeths man Lodewijk
van Thüringen, symboliseren haar onbaatzuch-

Samenvatting ledenvergadering 19 mei
2015

Hierbij een korte samenvatting van de ledenver-
gadering van 19 mei 2015. De opkomst was mini-
maal: er waren negen leden aanwezig.  De agen-
da werd doorgenomen en er waren wat algeme-
ne vragen. Het jaarverslag en het financieel ver-
slag werden goedgekeurd. De kascontrolecom-
missie, die bestond uit Hans van der Stok en
Leon Archer, heeft de financiën in orde bevon-
den. Het bestuur is gewijzigd. Ria Braakman
heeft het bestuur na 11 jaar verlaten en Frank
Maas is toegetreden als algemeen bestuurslid.
Het aftredende lid, Bep Verhoef is herkozen. Ria
Braakman is van wege haar grote verdiensten
voor de vereniging benoemd tot erelid.

Het Bestuur ziet er als volgt uit: 
Arthur Elias, voorzitter
Bep Verhoef, secretaris
Guido de Nooijer, penningmeester
Hanna Verhoef, algemeen lid
Agna Zonderop, algemeen lid
Frank Maas, algemeen lid

Jaarverslag 2015

Het bestuur
De vereniging Maredorp- de Camp is een van de
grootste buurtverenigingen van Leiden. De ver-
eniging telde in 2015 350 Leden. Het bestuur
bestaat momenteel uit 6 personen. Het bestuur
vergadert eenmaal per maand. 

Secretariaat verslag
Er zijn 170 poststukken binnengekomen. De
meeste via de email en er is een klein aantal brie-
ven uitgegaan. In januari zijn er 400 uitnodigin-
gen verstuurd voor de feestelijke bijeenkomst in
museum Boerhaave i.v.m. het 40-jarig bestaan
van de vereniging. Voor de zomerborrel zijn er
350 uitnodigingen aan de leden rondgebracht. 

Jubileumjaar
Het afgelopen jaar stond in het teken van het 40-
jarig bestaan van de vereniging. 

Lees verder op pagina 4

tigheid als maagd, echtgenote en weduwe. 
De maker van deze gevelsteen is Hans 't
Mannetje (1944). Een poort van het gasthuishof
dat uitkomt op de Oude Vest 23 heeft een fraaie
sluitsteen, met de tekst: Poorte van t Vrouwe
Elisabets Gasthuis 1623. Boven de tekst staan
de drie bekende kronen. Deze drie kronen komen
we ten slotte ook nog tegen op het fraai fronton
dat boven de zandstenen poort van de kapel is
aangebracht. Deze kapel, daterend uit de tweede
helft van de 15e eeuw, is gelegen op de hoek van
de Lange Lijsbethsteeg en de Caeciliastraat.

Bron: Website Erfgoed Leiden, Geveltekens Data.

Verhaal: Sint Elisabethgasthuis.

www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uw-verha-

len/verhaal/id/203 [geraadpleegd 13-3-2016].

De schoenen van de Haarlemmerstraat 

(Foto: Mirjam van Dam)

De gevelsteen van het Elisabeth Gasthuishof (Foto: Mirjam van Dam)



Ja, ik geef mij op als lid:

Naam

Straat

Postcode

E-mail

Colofon

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

De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop
Jan Schoones

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 19 mei a.s.
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

Guido de Nooijer
(penningmeester) 
Volmolengracht 3, 2312 PG

Frank Maas
Vollersgracht 24, 2312 VL

Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV

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 hieron-
der in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursle-
den, u krijgt dan een nota
thuisgestuurd. Het l idmaat-
schap kost €6,00 per jaar. U
kunt dit bedrag ook overmak-
en (IBAN NL 53 INGB 0003
3975 58 tnv Buurtvereni-ging
Maredorp).

Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!
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Financieel jaarverslag 2015

De kascontrolecommissie, bestaande uit Leon Archer en Aloys van de Rest,
heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden.

Vervolg van pagina 3: Jaarverslag 2015

Dit is op 20 februari feestelijk ge-
vierd in museum Boerhaave. Tij-
dens deze bijeenkomst is het eer-
ste exemplaar van het lustrumboek
”Een buurt vol leven en verande-
ring” aan burgemeester Lenferink
aangeboden. Aansluitend was er
een receptie, waar veel buurtbewo-
ners en genodigden aanwezig
waren. Alle leden kregen het boek-
je cadeau. De verkoop van het
boek is inmiddels zo’n succes, dat
er een tweede druk is verschenen.
In het kader van het jubileum heeft
de buurtvereniging een plantenvak
geadopteerd in de kweektuin voor
het Singelpark. Tevens werd er dit
jaar een jubileumkrant uitgegeven
en werd er een buurtwandeling
georganiseerd. 

Aalmarktplannen
Ofschoon de Aalmarkt buiten onze
buurt ligt, zijn de ontwikkelingen
daar wel van grote invloed op onze
buurt. Er komt een nieuwe brug
tussen de 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 is helaas ge-
sloopt. De Waagbrug is inmiddels
afgebroken en er ligt tijdelijk een
noodbrug. De bouw van de nieuwe
brug is in volle gang. Het grand
café in de Waag is intussen ook
geopend. 

Haarlemmerstraat
Er zijn plannen voor een herinrich-
ting voor de Haarlemmerstraat. Er
zal net als in de Breestraat een
nieuwe bestrating komen met langs
de gevels, blauwe stoepen en
wordt de verlichting aangepakt
door ouderwetse lantaarns te plaat-
sen. Deze zullen bovendien wor-
den voorzien van bloembakken.
Hopelijk trekt hierdoor het winkel-
bestand weer wat aan. 

Runderplein
Er zijn ook plannen om het
Runderplein op te knappen. De
aanleiding was de plaatsing van
een minibieb als geschenk van de
vereniging aan de buurt. Tijdens
een bijeenkomst met omwonen-
den, buurtvereniging en gemeente
is besloten om samen met de
omwonenden een plan te maken. 

Museum Boerhaave
De vereniging onderhoudt zeer
goede contacten met Museum
Boerhaave dat een centrale plaats
in de buurt inneemt. Het gaat heel
goed met het museum, het bezoe-
kersaantal blijft stijgen. Het muse-
um organiseert veel lezingen, inte-
ressante tentoonstellingen en jaar-
lijks de bubblebrunch voor vrienden
en omwonenden van Boerhaave.
In 2016 zal het museum tijdens
werkzaamheden, anderhalf jaar
gesloten zijn .

Bouwplannen
Op het Vrouwenkerkhof zijn ver-
schillende appartementen gereali-
seerd. Ook in de Dolhuissteeg 14
en 16 zijn appartementen geko-
men. In het onbebouwde hoekje is
een nieuw pandje gebouwd. Rond
het bouwplan voor Haarlemmer-
straat 107, 109 en 111 en Stille Rijn
8 en 9, is het erg stil. Wij hebben
daarvan niets meer vernomen.

Ofschoon net buiten onze wijk,
wordt de buurt ook op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van
het Rijnlandblok, gelegen tussen
Boommarkt en Breestraat. Er wordt
een scholencomplex van het ID
College gevestigd. De sloop van
het Hoogheemraadschap heeft
vorig jaar plaats gevonden. De
voorgevel van het oude postkan-
toor aan de Breestraat blijft staan.
De nieuwbouw verloopt voorspoe-
dig en zal in 2016 klaar zijn. 

Openbaar vervoer
We zijn op onze hoede wat betreft
het verminderen van de bussen in
de Breestraat. Het houdt in dat
deze in dat geval 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 bus-
sen in twee richtingen over de
Turfmarkt komen te rijden. Daar-
voor zal de straat en brug verbreed
moeten worden. De vereniging
houdt de vinger aan de pols.

Overleg met andere buurtvereni-
gingen
Regelmatig komen de voorzitters
van de buurtverenigingen uit de
binnenstad bij elkaar om te over-
leggen over onderwerpen die de
binnenstad als geheel raken. Zo is
de bereikbaarheid van de binnen-
stad een punt dat voortdurende
aandacht vraagt. Ook het evene-
menten beleid, waar tegenover
onze vereniging zich ook in dit ver-
slagjaar weer kritisch heeft opge-
steld, staat in de overleg hoog op
de agenda. Ook hebben de geza-
menlijke buurtverenigingen zich
hard gemaakt voor het voortbe-
staan van een wijkmanager. 

Overleggroepen
De buurtvereniging neemt ook deel
aan een aantal overleggroepen.
We zijn o.a. betrokken bij de ont-

wikkeling van de Aalmarktplannen,
de herinrichting van de Haarlem-
merstraat, Hooigracht, Pelikaan-
straat en verder, het buurtkader-
overleg met de politie enzovoorts.

Buurtkrant de Marepost
De buurtkrant De Marepost is een
belangrijk middel om bewoners op
de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen in de wijk. De redactie
bestaat uit: Esther Moonen, Ria
Braakman, Sjoerd van Ketel, Jaco
Haartsen, Agna Zonderop en Bep
Verhoef. Sjoerd van Ketel en Ria
Braakman hebben de redactie ver-
laten en Jan Schoones heeft plaats
genomen in de redactie. De techni-
sche uitvoering wordt door Esther
Moonen gedaan, met ondersteu-
ning van Floris Bosch. Er zijn in
2015 5 Mareposten uitgegeven,
waaronder de jubileumkrant in
kleur. Een groot aantal buurtbewo-
ners helpt bij het vouwen en bezor-
gen van de buurtkrant.

Website
De vereniging beschikt over een
zeer uitgebreide website, boorde-
vol foto’s, alle uitgegeven Mare-
posten, de boekjes, “Ik zou ner-
gens 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 de
jubileumviering voor alle leden en
genodigden en de uitgifte van het
jubileumboekje. Ook de jaarlijkse
zomerborrel op het Vrouwenkerk-
plein was gezellig en werd goed
bezocht. Regelmatig zijn er in het
Elisabethgasthuishof kleine con-
certen. Ook zijn de buurtbewoners
hierbij van harte welkom. De toe-
gang is gratis. De data staan ver-
meld in de buurtkrant. Ook is er in
de Marekerk regelmatig op zater-
dagmiddag een gratis concert bij te
wonen. 


