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Van de redactie

Voor u ligt alweer de tweede
Marepost van het jaar en het is een
echt lentenummer geworden. Tui-
nen komen weer tot bloei en  vo-
gels laten zich weer meer horen en
zien. Het is verrassend te noemen
dat je in een stadse tuin nog zoveel
vogelsoorten kunt tellen. Wellicht
krijgt u een mooi exemplaar voor
de lens of schiet u een ander
prachtig plaatje die een plekje ver-
dient op de uitnodiging voor onze
traditionele zomerborrel. Zie onze
oproep op pagina 3. In het kader
van NL DOET hebben veel vrijwilli-
gers de handen uit de mouwen ge-
stoken en onder andere de recre-
atieruimte van het Elisabeth Gast-
huishof opgefrist. Op deze pagina
vindt u een leuk verslag hiervan.
Verder valt er natuurlijk alles te
lezen over wat er speelt in de wijk
en staat deze editie in het teken
van komende ledenvergadering
van 10 mei aanstaande, waarvoor
u van harte bent uitgenodigd.
Namens de gehele redactie wens
ik u veel leesplezier en een mooie,
zonnige lente!

Esther Moonen

- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING -

WOENSDAG 10 MEI 2017

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op
woensdag 10 mei 2017 in het Elisabeth Gasthuishof, Ceaciliastraat 16.
Voorafgaand aan de vergadering vertelt Arthur Elias iets over ‘Het jaar 1748:
boze Leidse burgers vernielen het meubilair in huizen van belastinginners’.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda
* KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 10 MEI 2016
* MEDEDELINGEN
* FINANCIEEL JAARVERSLAG EN KASCONTROLE 
* JAARVERSLAG 2016
* BESTUURSSAMENSTELLING
* RONDVRAAG

Het financieel jaarverslag en het jaarverslag 2016 staan op pagina 4.

Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Statutair moeten ieder jaar
de twee langstzittende bestuursleden aftreden. Dit zijn Agna Zonderop en
Guido de Nooijer. Agna stelt zich na een bestuurslidmaatschap van bijna acht
jaar niet meer herkiesbaar. Guido is wel herkiesbaar. Tegenkandidaten kun-
nen zich melden tot een dag voor de vergadering bij de secretaris.

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

Samenvatting ledenvergade-
ring 10 mei 2016

Voor de eerste keer mocht de
buurtvereniging voor de jaarlijkse
ledenvergadering vergaderen in
het Elisabeth Gasthuishof. Voor het
begin van het officiële gedeelte van
de vergadering vertelde Hanna
Verhoef iets over de Leidse Laken-
industrie. Daarna werden de agen-
dapunten van de vergadering door-
genomen. Het verslag van de vori-
ge jaarvergadering en het jaarver-
slag werden goedgekeurd. Het
financieel jaarverslag, dat door de
kascontrolecommissie in orde was
bevonden, werd eveneens goedge-
keurd. Een ingekomen brief van
een van de leden werd voor ken-
nisgeving aangenomen. De aftre-
dende bestuursleden Hanna Ver-
hoef en Arthur Elias werden herko-
zen. Daarnaast werd een nieuw
algemeen bestuurslid gekozen: dat
is Josie Kunseler. Een ingelast
agendapunt was de herinrichting
van het Runderplein. René Verdel,
vertegenwoordiger van de ge-
meente, gaf een toelichting bij dit
agendapunt.

Het bestuur ziet er als volgt uit :
Voorzitter:  Arthur Elias
Secretaris:  Bep Verhoef
Penningmeester:  Guido de Nooijer
Algemeen lid:  Hanna Verhoef
Algemeen lid:  Agna Zonderop
Algemeen lid:  Frank Maas
Algemeen lid:  Josie Kunseler

NL DOET bij GEMIVA en in de
Oude Vest
door Bep Verhoef

Opknapbeurt
Op 11 maart was het in het
Elisabeth Gasthuishof een drukte
van belang. Zij deden mee aan NL
DOET, een actie van het Oranje-
fonds. Veel vrijwilligers waren aan-
wezig om de handen uit de mou-
wen te steken. De recreatieruimte
‘het Treftpunt’ is aangepakt: de
muren zijn geverfd en de pilaren
zijn in een oranje jasje gestoken.
Ook is het rondom de bar opnieuw
behangen. Het ziet er weer fris uit.

Grofvuilvissen
Even verderop in de Oude Vest
werd ook hard gewerkt. Vrijwilligers
waren daar bezig met het verwijde-
ren van het drijf- en grofvuil. Onder
leiding van Aaf Verkade van Onder
water in Leiden, kwam zelfs wet-
houder Marleen Damen, een hand-
je helpen. Het was niet tevergeefs,
want er is behoorlijk wat naar bo-
ven gehaald. O.a. 201 fietsen, 2
vloerkleden, 5 verkeersborden, 3
fietsenrekken, 6 Leidse paaltjes, 15
winkelwagens en diverse meubel-
stukken. 

Fotocollage: NL DOET in het in het EGH

(Fotograaf: Bep Verhoef)



Nieuws van de kweektuin
door Bep Verhoef

De winterslaap is voorbij. Het is lente in de
kweektuin! Er staan ontzettend veel narcisjes in
bloei. In onze geadopteerde Maredorpbak komt
alles weer tot leven. De hortensia’s zijn gesnoeid,
de struikjes gekortwiekt en de vaste planten ste-
ken voorzichtig hun neuzen boven de grond. Op
wat kale plekken hebben we bloemen gezaaid.
Met de lekkere temperatuur, de zon en af en toe
een regenbuitje moet het goedkomen. We heb-
ben er weer zin in!

Buurtnieuws

Jubileum BetterBagels
Al weer vijf jaar is het geleden dat deze winkel
zich vestigde in het vroegere onderkomen van
bakkerij De Sleutels aan de Lange Mare 96, en is
daar inmiddels niet meer weg te denken. Velen
weten de weg te vinden naar deze ambachtelijke
kwaliteitswinkel met een gevarieerd assortiment
van zowel zoete als hartige bagels, en daarnaast
ook taarten, muffins en cookies. Ook de vegeta-
riër kan er terecht voor een vegetarische burger-
bagel. De winkel heeft sinds kort een avondo-
penstelling op donderdag-, vrijdag- en zaterdag-
avond.

Spar Lange Mare
De vestiging van deze supermartketen zal binnen
niet al te lange tijd, aan het begin van de zomer,
haar deuren sluiten. Dit vanwege het feit dat ver-
huurder en huurder het niet eens kunnen worden
over het geheel of ten dele huren van het
betreffende pand. Of er al een nieuwe bestem-
ming voor het supermarkt-gedeelte is gevonden
en wij voorzien zullen blijven van mogelijk een
andere buurtsuper, is nog niet bekend. Daarmee
is ook onzeker of er in de toekomst een PostNL
Pakketpunt in dit pand aanwezig zal zijn.

Nieuw PostNL Pakketpunt in De Vliegershop
In verband met het voorgaande is het goed te
weten dat aan de Turfmarkt 2 bij De Vliegershop
ook een PostNL Pakketpunt is geopend. Daar
kan men terecht voor het wereldwijd versturen (al
dan niet aangetekend) en ophalen van pakketten,
retourzendingen, afgifte van thuis vooraf gefran-
keerde zendingen, en het afhalen van vooraf op
verzoek daar bezorgde pakketten. 

Nieuwe winkels
Ondanks de leegstand in de Haarlemmerstraat,
zijn er gelukkig ook weer een paar nieuwe win-
kels bijgekomen. Op no. 23 is sinds kort Magazin
gevestigd. Dit is een Russische zaak, die zowel
hartige als zoete lekkernijen verkoopt. Ook kan
men er terecht voor cadeautjes, zoals: T-shirts,
serviesgoed, kinderboeken, iconen en matroesj-
ka’s. Op no. 46 is Sneakers geopend. Zij zaten al
in een ander pand en zijn eigenlijk verhuisd naar
een pand verderop. De naam zegt het al, zij ver-
kopen heel veel sportschoenen. Op no. 48 is er
een snackbar bijgekomen, la Fresh. Zij zijn
gespecialiseerd in eigen gesneden papat, wat
bijna niet meer voorkomt. Ook verkopen ze
natuurlijk andere heerlijke snacks en sapjes.

Herinrichting Haarlemmerstraat
De herinrichting van de Haarlemmerstraat gaat
medio mei van start. Het wordt in fases uitge-
voerd en men gaat aan twee kanten beginnen.

Drie historische fietspompen in onze wijk
(deel 1)
door Jan Schoones

Voorzover ik zelf heb kunnen zien, zijn in onze
wijk nog drie historische fietspompen te vinden.
Het gebied dat onze wijk bestrijkt is niet zo heel
fors, en dat hier dan overblijfselen van drie niet
meer functionerende fietspompen te zien zijn, is
bijzonder. Onlangs heeft Cas Nagtzaam van Erf-
goedLeiden twee van de drie pompen beschre-
ven. In de Marepost willen we ze alle drie stuk-
voor-stuk laten zien. Ook al is de vraag of num-
mer drie wel een fietspomp is geweest. Maar
eerst wat meer achtergrond - want, wat zijn dat
dan, historische fietspompen? Het zijn leveran-
ciers voor fietsbandenlucht, aangeboden door
fietsmakers en fietswinkels, nog voordat iedereen
een eigen fietspompje had, in het midden van de
vorige eeuw. Had je een slappe band, dan kon je
voor 1 cent (vóór de invoering van de Euro) lucht
betrekken uit de muur vlakbij de fietsboer (later 5
cent). En deze fietspompen waren niet alleen
gemaakt met het oog op het praktisch functione-
ren - ze mochten ook mooi zijn - de drie pompen
alhier zijn gemaakt met fraaie tegels. Ik zal eens
bij het Tegelmuseum in Otterlo informeren of men
deze drie tegeltableaus wel kent. Nummer één,
en wat mij betreft misschien wel de mooiste, is te
zien in de Caeciliastraat, om de hoek bij
Turfmarkt 5. In dit tableau met 66 tegels van een
bijzondere groene kleur, bevindt zich bovenin een
koperen plaatje met een gleufje waar een cent
kon worden ingegeven. En daaronder zit een gat
waar dan oorspronkelijk een pompslang heeft
gezeten. En die slang zat er dan alleen tijdens de
openingstijden van de fietswinkel van Walen-
kamp, want deze slang werd naar binnengehaald
zodra de winkel sloot. De tegels zijn naar wordt
verondersteld geproduceerd door de bekende
faïence- en tegelfabriek Westraven te Utrecht,
maker van onder meer tegels met verschillende
Leidse thema's zoals 3 oktober en het wapen van
Leiden. (Foto fietspomp: Cas Nagtzaam)

Lente & Vogels in de wijk
door Jan Schoones

Nu de lente is begonnen, laten vogels in onze
wijk zich meer en meer horen en zien. En ook al
is onze wijk niet heel rijk voorzien van belangrijk
vogelgroen zoals bomen, toch hoor ik in onze
wijk in deze tijd geregeld vogels voluit gaan -
soms al vanaf een uur of vier-vijf in de ochtend is
bij mij om de hoek een mannetjesmerel bezig om
ieders leven te veraangenamen. Maar ook kan ik
inmiddels het forse geluid van de groenling
horen. Het beetje op een kanarie-riedeltje gelij-
kend gefluit van deze groene vink komt dan van
hoog uit de slanke bomen op het runderplein. En
soms hoor ik het geluid van een roestige vleugel-
moer - aha, een roodborst!

In mijn steeg laten zich als vaste bezoekers twee
houtduiven (5 keer roekoekoe - de stadsduif stopt
bij 3 keer), een koppel Turkse tortels, kauwtjes en
zo nu en dan een verdwaalde meeuw gelden. In
mijn hele kleine tuintje komen standaard koolme-
zen en merels langs. De merels willen zelfs soms
een nest aanleggen in mijn grote struik. En dat
betekent dan dat na verloop van tijd drie of vier
kortbestaarte eerstejaarsmerels rondfladderen
(papa merel bleek ooit niet de meest slimme
vogel - hij wilde voedsel keer op keer aanbieden
aan de verkeerde kant van zo'n jong mereltje). En
zo'n merelnest kan dan weer begeerd worden
door andere vogels - een paar jaar geleden fun-
geerde een nest als voedselbron voor een koppel
kauwtjes... maar ja, die hebben dan ook jonge
hongerige aanwas. Een bijzonder gegeven van
onze wijk is het feit dat we volledig worden omge-
ven door waterwegen - en vaste watergasten
omcirkelen dan ook onze wijk: driftige koeten,
majestueuze zwanen, scherpe futen, groepsge-
bonden ganzen, rustige eenden, en zo nu en dan
een aalscholver. Mussen zie ik zelden, maar ik
hoor ze wel zo nu en dan in de buurt achter het
kijkhuis. En enige jaren geleden -het was hoog

Belangrijke telefoonnummers

Centraal 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 horeca:
071 516 70 15

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

Fase 1: van Blauwpoortsbrug tot de Sionsteeg en
van de Pelikaanstraat tot de Hooglandsekerk-
steeg. In juli volgt fase 2 en in oktober fase 3. De
straat en de winkels blijven bereikbaar voor voet-
gangers, doorgaand verkeer is niet mogelijk.
Venstertijden voor de bevoorrading worden
gewijzigd. Er mag alleen tussen 4.30 en 7.00 uur
bevoorraad worden. Half mei zal er een informa-
tieavond plaatsvinden over de planning.

Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad
Om de 10 jaar worden de bestemmingsplannen
bekeken en zo nodig herzien. Op dit moment ligt
het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad ter
inzage voor het indienen van zienswijzen. De
papieren versie ligt tot en met donderdag 4 mei
ter inzage in het Stadhuis en het Stadsbouwhuis.
Digitaal kun je het bekijken op de website
www.leiden.nl/ruimtelijkeordening

Vrijwilligersprijs
Onze buurtbewoner Daaf Sloos in in de prijzen
gevallen. Hij is gehuldigd omdat hij zich jarenlang
als vrijwilliger en drijvende kracht heeft ingezet
voor de jaarlijkse ijsbaan. Rond de Kerstperiode
was hij er bijna dag en nacht te vinden. Nu hij
besloten heeft om het stokje door te geven, wilde
men hem bedanken voor zijn enorme inzet. De
prijs bestond uit het Cornelis Jopperz. beeldje. Hij
zal zich niet vervelen, want hij heeft het razend
druk als directeur van de Leidse Rederij. 

zomer- zag ik in de tuin van het Elisabethgasthuis
dat veel meeuwen plotsklaps met angstschreeu-
wen het hazenpad kozen - wat bleek: twee forse
roofvogels, vast familie van de 'Blauwe Arend',
dreven hoog in de lucht fraai cirkelend over onze
wijk. En binnenkort zullen we zowel het geluid als
het beeld van de gierzwaluw weer kunnen ver-
welkomen. Niet heel lang geleden nog kon ik een
nestelende gierzwaluw zien vertrekken uit een
kier in een pand in de Jan Vossensteeg. Ben
benieuwd welke vogels zich verder zullen laten
zien en horen in onze wijk.



Bijeenkomsten

Er zijn weer een aantal bijeenkomsten geweest
waar de buurtvereniging bij aanwezig was:

Buurtkaderoverleg
Dit is een overleg tussen politie, gemeente en
buurtverenigingen, waar o.a. knelpunten worden
besproken en informatie wordt uitgewisseld. 

Leiden culinair
In de vorige Marepost heeft u kunnen lezen, dat
Leiden Culinair dit jaar waarschijnlijk op de Kaas-
markt zal neerstrijken. Aangezien er tot op heden
nog geen goede oplossing is voor het parkeer-
probleem dat gaat ontstaan, hebben Pancras-
West en Maredorp een zienswijze ingediend. 

Meedenksessie Turfmarkt e.o.
Wij zijn ook aanwezig geweest bij de meedenk-
sessies Turfmarkt e.o. Hierin worden de plannen
besproken voor de herinrichting van de Steen-
straat. Dit gaat grote gevolgen hebben voor de
Turfmarkt, waar de bussen in twee richtingen
gaan rijden. Van meedenken was eigenlijk geen
sprake, want het plan werd ons klip en klaar voor-
gelegd. Weinig discussie mogelijk. Maar recent is
het hele plan voorlopig in de ijskast gezet, omdat
het alles te maken heeft met de eventuele ver-
plaatsing van het busstation. Hierover zal eind
van het jaar een beslissing worden genomen.

Inloopavond Greven en Druckerstraat 
In februari was er bij Portaal een inloopavond
georganiseerd, waarbij er met bewoners van de
Greven-, Drucker- en Maredorpsedwarsstraat
gesproken werd over de plannen voor een
opknapbeurt van de woningen. 

Activiteiten Maredorp de Camp

Wandelgroepje
Bewoners die met buurtgenoten aan de wandel
willen, kunnen 1 keer in de maand gezellig meel-
open met de wandelgroep op woensdag: 
19 april,17 mei en 21 juni. We starten met een
kop koffie om 10:30 uur en gaan om 11.00 uur op
pad. We overleggen met elkaar de route of activi-
teit. Waar: Elisabeth Gasthuishof Ceacilliastraat
16. Bellen op nummer 27. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Bep Verhoef, per mail: b.verhoef@mare-
dorp.nl of per telefoon: 071-5123839.

Actief in de Buurt!
door Josie Kunseler

De buurtvereniging heeft een actieve activiteiten-
commissie! In samenwerking met Gemiva én met
de Marekerk wil de activiteitencommissie zo af en
toe een leuke activiteit organiseren voor de buurt.
Zo is het de bedoeling om in juni de buurtbewo-
ners in de gelegenheid te stellen om samen met
Onderwater Leiden te ontdekken wat er zoveel
leeft in onze grachten. In september organiseren
we weer de Burendag, samen met Gemiva, de
Marekerk en wie weet met buurtbewoners van
het Runderplein. In december, de kersttijd, willen
we iets organiseren met muziek tijdens de
Kerstfair. Kortom: genoeg leuke plannen. Om die
plannen te kunnen uitvoeren is het handig om
soms wat buurtbewoners te kunnen inschakelen
voor hand- en spandiensten. 
Vind je het leuk om met andere enthousiaste
buurtbewoners af en toe de handen uit de mou-
wen te steken dan horen wij dat heel graag. Laat
het weten aan Josie Kunseler, per mail: aljovan-
rest@gmail.com of per telefoon: 06-28745665 (in
de avonduren).

De Blauwe Arend
door Jan Schoones

Op een van de uiterste punten van onze wijk is
het beeld De Blauwe Arend te zien, aangebracht
op een pand op de hoek van de Haarlemmer-
straat en het Havenplein. Het pand dateert uit het
midden van de 18e eeuw, en heeft een brede
bakstenen lijstgevel, en aan de kant van het
Havenplein loopt het door met een lagere gevel
met rechte kroonlijst. Deze gevleugelde gevel-
steen bestaat uit een gebeeldhouwde arend met
uitgespreide vleugels, zittend op een bal. Op
deze bal zijn de letters M.J.M. te zien met daar-
onder de jaartallen 1821-1911. De arend aan de
gevel is vermoedelijk ooit op het hoekpand aan-
gebracht door Jacobus Snijers. Snijers was in
1771 vanuit het Noord Brabantse Wouw naar
Leiden gekomen. Als handelaar in koloniale
waren en tabakskerver begon hij een winkel aan
het eind van de Haarlemmerstraat, die hij 'De
Blauwe Arend' noemde. Velen van ons kennen
Snijers, want in 1829 begon hij met zijn zoon op
de Botermarkt een banketbakkerij, die nu nog
steeds bestaat. In het pand aan de Haarlemmer-
straat, nummer 274, vestigde zich in 1839 de

apotheker Bartholomeus Jan Fornara (1813-
1876). In 1993 bleek uit onderzoek dat de apo-
theek 'De Blauwe Arend' in die tijd waarschijnlijk
tevens een heel andere gevelsteen kreeg, name-
lijk een gaper, het bekende symbool van apothe-
ken en drogisterijen. Volgens een betrouwbare
bron bevindt de oorspronkelijke gaper zich in de
Lakenhal. Het is een opvallende gaper doordat
de kop een intens donkere tint heeft die sterk
contrasteert met de gouden helm en de uitgesto-
ken rode tong. Hopelijk weer te zien zodra de
Lakenhal weer opengaat. De schoonzoon van
Bartholomeus Jan Fornara, Michaël Joannes
Markx (geboren 8 augustus 1845) zette de apo-
theek voort. Hij was getrouwd met Anna Louisa
Mathilda Fornara, dochter van Barthelomeus
Johannes Fornara en Annette Barbara Frenay.
Waarschijnlijk zijn het de initialen van M.J. Markx
die dus op de bal onder de Arend zijn weergege-
ven; waar de jaartallen precies betrekking op
hebben is nog onduidelijk.

In 1921 werd het inmiddels ietwat vervallen pand
opgeknapt door Heydeman en Van Ulden die hier
een koek- en banketfabriek annex winkel vestig-
den, ook 'De Blauwe Arend' geheten. Men kon in
deze zaak naast de producten van de fabriek ook
suiker, thee en koffie kopen. Speciaal aanbevolen
worden de zogenaamde 'Blauwe Arendjes', koek-
jes die omschreven werden in advertenties als
onverbeterlijk en heerlijk. Tot ongeveer 1984 was
hier een vestiging van kruidenier Simon de Wit
gevestigd - later vestigde zich er een coffeeshop.
De arend is heden ten dage niet meer zo fel
blauw - de nu lichtgekleurde vogel met een licht
blauwgroene waas kijkt linksom het einde van de
Haarlemmerstraat in, vast op de uitkijk van de
schilder die de vogel weer blauw zal verven.

Bron: Website Erfgoed Leiden, Geveltekens Data. Verhaal:

De Blauwe Arend, Hoek Haarlemmerstraat/Havenplein.

www.er fgoedle iden.n l /co l lect ies/uw-verhalen/uw-

verhalen/verhaal/id/389 [geraadpleegd 23-3-2017] 

Bakkie in de buurt

Helaas heeft de activiteitencommissie moeten
besluiten de koffieochtend in het Elisabeth
Gasthuishof op te heffen. Wij hebben drie maan-
den geprobeerd een gezellige koffie/crea och-
tend voor onze buurtbewoners te organiseren,
maar er bleek geen belangstelling. Dan houdt het
helaas op. De maandelijkse wandelgroep op de
woensdag gaat gewoon door. 

Oproep voor zomerse foto

Voor de uitnodiging van komende zomerborrel,
zijn wij op zoek naar een mooie zomerse foto uit
onze wijk. Wellicht heeft u een prachtig nostal-
gisch plaatje liggen of schiet u binnenkort op een
zonnige lentedag wel een mooie foto. U kunt uw
bijdrage in de brievenbus doen (Apothekersdijk
13) of mailen naar b.verhoef@maredorp.nl
Vermeld daarbij duidelijk uw naam en de locatie
waar de foto is gemaakt en wie weet prijkt uw foto
binnenkort op onze uitnodiging. 

De blauwe arend kijkt linksom het einde van de Haarlemmerstraat in (Fotograaf: 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:
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Jaco Haartsen
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Gelieve kopij, voor 11 mei a.s.
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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

Josie Kunseler
Jan Vossensteeg 41, 2312 WC

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 Buurtvereniging
Maredorp). Hoe meer leden,
hoe sterker we staan!

Jaarverslag 2016

Het bestuur
Buurtvereniging Maredorp - de
Camp is in 1975 opgericht en telde
in 2016, 300 leden. Het bestuur
bestaat momenteel uit 7 personen
en vergadert eenmaal per maand. 

Secretariaat verslag
Er zijn 175 poststukken binnenge-
komen. De meeste via de email en
er is een klein aantal  brieven uit-
gegaan. Voor de Nieuwjaars- en
zomerborrel zijn er 300 uitnodigin-
gen aan de leden verstuurd. 

Aalmarktplannen
Ofschoon de Aalmarkt buiten onze
buurt ligt, zijn de ontwikkelingen
daar wel van grote invloed op onze
buurt. Inmiddels is de nieuwe brug
tussen Stille Mare en Aalmarkt
klaar en wordt er aan de nieuwe
steeg die via het gat van Van Nelle
naar de Breestraat zal gaan lopen
nog hard gewerkt. Deze zullen de
Catharinabrug en steeg gaan he-
ten. Het pand van VenD staat leeg,
maar zal in 2017 weer open gaan
voor het warenhuis Hudson Bay. 

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 de
verlichting wordt aangepakt door
aan een kant ouderwetse lantaarns
te plaatsen. Deze zullen bovendien
worden voorzien van bloembak-
ken. Aan de andere kant komen
gevellantaarns. Hopelijk trekt hier-
door het winkelbestand weer aan. 

Runderplein
Er waren plannen om het Runder-
plein op te knappen. De aanleiding
was de plaatsing van een minibieb
als geschenk van de vereniging
aan de buurt. Tijdens een bijeen-
komst met omwonenden, buurtver-
eniging en gemeente is besloten
om samen met de omwonenden
een plan te maken. Men is voortva-
rend te werk gegaan, want aan het
eind van het verslagjaar was de
opknapbeurt van het plein gereali-
seerd. 

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 was het museum tijdens
werkzaamheden gesloten en zal in
november 2017 weer open gaan. 

Bouwplannen
Er zijn plannen voor 19 apparte-
menten in het Elisabeth Gasthuis-
hof, waar voorheen het hospice
van Marente gehuisvest was. Het
hele pand is gekocht door de
Holland Property Groep. De Gemi-
va SVG Groep kan er in blijven.
Rond het bouwplan voor Haarlem-
merstraat 107, 109 en 111 en Stille
Rijn 8 en 9, is het erg stil. Wij heb-
ben daarvan niets meer vernomen.
Ofschoon net buiten onze wijk,
wordt de buurt ook op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van
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het Rijnlandblok, gelegen tussen
Boommarkt en Breestraat. Intus-
sen is de nieuwe school van het ID
College geopend en volop in
bedrijf. 

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, Peli-
kaanstraat, Langegracht. Ook zijn
er plannen om in de bussen uit de
Steenstraat te halen, met als
gevolg dat de bussen in twee rich-
tingen over de Turfmarkt komen te
rijden. Er zijn dit jaar door de
gemeente meedenksessies ge-
start, waarin ook de buurtvereni-
ging vertegenwoordigt is. De voort-
gang zal bepaalt worden door de
eventuele verplaatsing van het
busstation. De vereniging houdt de
vinger aan de pols.

Overleggroepen
De buurtvereniging neemt ook deel
aan een aantal overleggroepen.
We zijn o.a. betrokken bij de herin-
richting van de Haarlemmerstraat
en de Lange Mare, de herinrichting
van Hooigracht, Pelikaanstraat,
plannen voor de Turfmarkt en het
buurtkaderoverleg met de politie.

Overleg met andere buurtvereni-
gingen De voorzitters van de
buurtverenigingen uit de binnen-
stad komen af en toe bij elkaar om
te overleggen over onderwerpen
die de binnenstad als geheel raken.
Zo is de bereikbaarheid van de bin-
nenstad 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 het overleg hoog op
de agenda.

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
bestond in 2016 uit: Esther Moo-
nen, Jaco Haartsen, Agna Zon-
derop, Bep Verhoef en Jan Schoo-
nes. De technische uitvoering
wordt door Esther Moonen gedaan,
met ondersteuning van Floris
Bosch. Er zijn in 2016 5 Marepos-
ten uitgegeven, waaronder de
kerstkrant in kleur. Een groot aantal
buurtbewoners helpt bij het vouwen
en bezorgen 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

Activiteiten
Het jaar werd begonnen met de
druk bezochte nieuwjaarsborrel.
Omdat wij de ruimte van de
Gemiva SVG Groep in het Elisa-
beth Gasthuishof mogen gebrui-
ken, was daar in mei de ledenver-
gadering. In juni volgde met de
bewoners van het E.G.Hof een
gezellige rondvaart, aangeboden
door de Leidse Rederij. Ook in juni
was onze zomerborrel op het
Vrouwenkerkplein. En dan in sep-
tember i.s.m. de Gemiva SVH
Groep, de eerste Burendag. Dit
was een groot succes. Een groot
aantal buurtbewoners kwam een
kijkje nemen onder het genot van
koffie, pannenkoeken, mooie mu-
ziek en gezelligheid. Via de wen-
senboom is er een koffieochtend
en een wandelclubje opgericht. 

Financieel jaarverslag 2016

De kascontrolecommissie, bestaande uit Aloys van de Rest en Rien van Vliet, heeft de

financiën gecontroleerd en in orde bevonden


