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Van de redactie

De zomer loopt ten einde en in
onze regio zijn de kinderen terug
naar school. Hoog tijd om alle
bezigheden weer voort tezetten,
waaronder ook het samenstellen
van een nieuwe Marepost. En dat
is gelukt! Voor u ligt weer een nieu-
we uitgave met weer alerhande
nieuws uit Maredorp en De Camp.
Onder andere valt te lezen dat Bep
Verhoef afscheid neemt als secre-
taris van het bestuur, maar gelukkig
blijft zij betrokken bij de buurtver-
eniging als redactielid van de
Marepost. Wij wensen u veel lees-
plezier!

Esther Moonen

Ontmoet je buren op Buren-
dag Maredorp- De Camp

Burendag is een jaarlijks feest dat
je samen viert met je buren en de
buurt. Dus nu voor de tweede keer
in de leukste buurt van Leiden,
Maredorp en de Camp! Deze
gezellige dag is enkele jaren gele-
den opgezet door het Oranjefonds
en Douwe Egberts, met de bedoe-
ling mensen bij elkaar te brengen,
onder het genot van een kop koffie.
Door het drukke leven met werken,
hobby’s en andere verplichtingen,
is er soms weinig tijd om elkaar te
ontmoeten, elkaar te spreken of
gewoon gezellig samen koffie te
drinken. Daarom organiseert buurt-
vereniging Maredorp, samen met
de Marekerk de Burendag op twee
locaties: de Marekerk en het
Runderplein. Het was de bedoeling
dat ook de Gemiva SVG Groep
mee zou doen, maar zij vieren dit
jaar op deze dag hun 50-jarig
bestaan. Wij hebben weer een leuk
programma samengesteld voor het
hele gezin dat tot stand gekomen is
met medewerking van de activitei-

Extra ledenvergadering en
afscheid Bep Verhoef

Geachte leden en buurtbewoners
van Maredorp- de Camp,

Onze secretaris Bep Verhoef heeft
te kennen gegeven dat zij na ruim
22 jaar de functie van secretaris
van onze vereniging aan een ander
wil overdragen. Gezien haar bijzon-
der grote verdiensten voor onze
vereniging (in de periode vóór 1995
is zij ook nog enige tijd voorzitter
geweest) willen wij dit vertrek niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Vandaar dat wij op woensdag 20
september 2017 een buitengewo-
ne ledenvergadering hebben geor-
ganiseerd. Tijdens deze vergade-
ring zal officieel afscheid worden
genomen van Bep en een nieuwe
secretaris worden gekozen. Na
afloop van deze vergadering zal
het voor u mogelijk zijn onder het
genot van een drankje en een
hapje Bep persoonlijk te bedanken
voor haar jarenlange inzet als
bestuurslid van de vereniging.
Deze bijeenkomst zal plaats vinden
in de bovenzaal van Scarlatti,
Stille Mare 4.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur: Buitengewone leden-
vergadering

20.00 uur: Gelegenheid om onder
het genot van een drankje en een
hapje afscheid van Bep te nemen.

Agendapunten buitengewone le-
denvergadering:
1. Opening 
2. Wijziging huishoudelijk reglement
3. Verkiezing nieuwe secretaris
4. Rondvraag
5. Sluiting 

Ad punt 2: het huishoudelijk regle-
ment dateert van 1974. Na 43 jaar
was het aan herziening toe. Het
goed te keuren reglement kunt u
vinden op de website van Mare-
dorp: http://www.maredorp.nl/

Ad punt 3: het bestuur stelt Nienke
Branderhorst kandidaat voor de
functie van secretaris. Tegenkan-
didaten kunnen zich tot de dag voor
de vergadering melden bij de
secretaris.

Indien u de ledenvergadering niet
kunt bijwonen, bent u vanzelfspre-
kend ook om 20.00 uur welkom. Wij
hopen van harte u op woensdag 20
september in Scarlatti te mogen
ontvangen.

Namens het bestuur van buurtver-
eniging Maredorp- de Camp, 

Arthur Elias
Voorzitter 

Nieuws van de kweektuin
door Bep Verhoef

Als ik dit schrijf is het begin augus-
tus en het ziet er buiten zonnig uit.
Onze geadopteerde plantenbak in
de kweektuin ziet er weelderig uit.
Dat had ook anders kunnen zijn,
want de afgelopen weken hadden
we bezoek van twee ongenode
‘gasten’. Allereerst hadden wij be-
zoek van Flappie, die onze bak wel
erg leuk en lekker vond. Maar ja,
geen enkele tuinliefhebber wil een
konijntje tussen de planten. Weg-
jagen hielp niet en het was zelfs zo,
dat hij ook op de drukke weg liep.
Dus is deze pluizenbol met veel
moeite gevangen en naar de die-
renopvang gebracht. De volgende
gast was een ‘struikrover’. Waar tot
voor kort een prachtige hortensia
had gestaan, was nu een diep gat
te zien. Verbijstering alom. Wie
doet zoiets? Na enig speurwerk
van enkele tuinvrienden, was de
dader bekend. Er was een af-
spraak met hem gemaakt, dat hij
een hortensia van een andere plek
mocht halen, maar wat later bleek,
had hij het verkeerd begrepen. In
het gat staat ondertussen een
andere plant, een roze ooievaars-
bek. Het is nooit saai op de kweek-
tuin. We gaan er elke dinsdag nog
steeds met veel plezier naartoe.

tencommissie van de buurtvereni-
ging en de Marekerk. Het Oranje-
fonds heeft ons gesteund met een
financiele bijdrage. 

Programma Marekerk
11.00 tot 13.00 uur 
Ontvangst met doorlopend koffie,
thee, limonade en wat lekkers .Ook
zijn er muziekoptredens.

12.00 uur
Rondleiding door de kerk.

Programma Runderplein
13.00 tot 15.00 uur
Muziek op het plein
Een gezellig samenzijn met optre-
dens van o.a. een harpiste en een
muzikaal trio met draaiorgeltje en
Hollandse liedjes. Ontmoet je
buren, onder het genot van een
drankje en hapje. Ook is er een
nostalgische ijscokar aanwezig.

KOM NAAR DE BURENDAG OP
ZATERDAG 23 SEPTEMBER!

Bij slecht weer wordt het program-
ma op het Runderplein afgelast. 

Activiteitenkalender

Woensdag 13 september
wandelgroepje

Woensdag 20 september 
extra ledenvergadering

Zaterdag 23 september
BURENDAG

Woensdag 15 november
wandelgroepje

Woensdag 13 december
wandelgroepje



Eervolle vermelding
Onze buurtbewoonster Mai, in het bezit van haar
eigen kookstudio Mai & Me, heeft op Leiden
Culinair een eervolle vermelding gekregen. Zij
deed voor de eerste keer mee en kreeg deze ver-
melding voor het bereiden van een heerlijk
gerechtje. Ook heeft ze vorig jaar meegedaan
aan het TV programma Master Chef, waar ze
heel ver is gekomen.

Jubilarissen
Het 40-jarig jubileum van architektenburo
Veldman / Rietbroek / Smit is niet ongemerkt
voorbij gegaan. Op donderdag 6 juli jl. vierde het
buro dit heuglijke feit met een receptie in de
Sterrenwacht, ook een renovatieproject geweest
van de jubilarissen. Het buro begon in 1977 op de
Oude Vest 163 en verhuisde in 1984 naar de
Vollersgracht 23 en is sinds jaar en dag lid van
onze vereniging. Het bestuur van buurtvereniging
Maredorp wenste de architecten een voorspoedi-
ge toekomst met het aanbieden van een goede
fles wijn onder het motto ‘goede wijn behoeft
geen krans’.

Op 16 juli vierde de familie Van der Ende hun
60-jarig huwelijksfeest. De heer Van der Ende
was ruim 40 jaar geleden de voorzitter van het
eerste uur en heeft aan de wieg gestaan van de
oprichting van buurtvereniging Maredorp. Er is
nog steeds contact en daarom is ook hier
namens het bestuur een attentie aangeboden.

Winkelsluitingen
Na vele decennia en 4 generaties Coster valt
eind augustus het doek voor de nostalgische slij-
terij en wijnhandel aan de Haarlemmerstraat 204.
Monique Coster runde de winkel 47 jaar lang in
het prachtige, karakteristieke pand dat tevens
haar geboortehuis is. Het grote winkel/ woonhuis
is inmiddels verkocht, wat de nieuwe bestemming
betreft is bekend dat de koper er appartementen
in zal bouwen en dat de winkel wordt opgedeeld
in 2 winkeltjes. Voor velen van ons is dit een
afscheid van een stukje geschiedenis en van het
vertrouwde beeld van een van de oudste en bij-
zonderste winkels van de Haarlemmerstraat.

Nóg een begrip dat binnenkort verdwijnt in de
Haarlemmerstraat: het Broekenhuis Leiden,
voorheen de Broekenspecialist, gevestigd op nr
188. Een vaste klantenkring wist jarenlang de
weg naar deze winkel te vinden. Eigenaar Hans
van Riet werkte 50 jaar in de winkel, is nu 66 jaar
en vindt het – begrijpelijk – wel mooi geweest. Ter
afsluiting wordt een grote opheffingsuitverkoop
gehouden.

Runderplein officieel geopend

Op 10 juni is het vernieuwde Runderplein door Marleen Damen, wethouder wijken, officieel geopend. Met
het plaatsen van een van haar favoriete boeken in de minibieb was de opening een feit. Alle aanwezigen
waren zeer tevreden over het eindresultaat van de opknapbuurt van het plein. Bij de realisatie van dit pro-
ject is sprake geweest van een uitstekende samenwerking tussen gemeente, omwonenden en buurtver-
eniging. Het plein ligt er prachtig bij. De mooie planten en struiken vormen daarbij nu een fleurig zomers
decor. Kortom een plein in en van onze buurt, waarop wij met recht trots kunnen zijn. (Foto: Bep Verhoef)

Nieuwe winkels
Onlangs is in het voormalig pand van juwelier
Van Kampenhout aan de Haarlemmerstraat 125
een vestiging van Primera geopend, met daarbij
tevens een pakketpunt van Postnl voor het aan-
bieden en afhalen van postpakketten. Dit is een
welkome aanvulling voor het pakkettenverkeer,
omdat immers de aanbiedpunten bij de Spar
Lange Mare en de voormalige winkel van Opdam
waren vervallen, evenals bij V & D.

Op Haarlemmerstraat 241 is inmiddels een vesti-
ging geopend van wijnhandel Wines & More.

De grachten zitten vol spannende dingen!

Op zondag 11 juni was het een drukte van belang rond het water van de Oude Vest. Zo’n 30 kinderen
van de Marekerk en de buurt gingen samen met hun ouders op avontuur, om te ontdekken wat er zoal in
de Leidse grachten leeft. Aaf Verkade van Onder Water Leiden zwom in de gracht en kwam af en toe
boven om verslag te doen. De kinderen liepen met schepnetten langs de kant en visten van alles op. In
teiltjes werd de opbrengst bekeken en vertelde Leon de bioloog wat voor diertje het was. Zo waren er
kreeften, een vlokreeft, watervlooien, guppies, maar ook een laars en een stoel! Bovendien leverde het
een volle vuilniszak met troep op. Dit was de eerste gezamenlijke activiteit van de buurtvereniging en de
Marekerk, die begon met een gezellig kopje koffie in de kerk. We kunnen terug kijken op een groot suc-
ces mede door het stralende weer en de grote opkomst. (Foto: Bep Verhoef)

Goed om te weten is dat deze slijterij de verkoop
van het Leids Lakenwater overneemt van
Monique Coster, zodat dit bijzondere produkt
voor Leidse liefhebbers en toeristen behouden
blijft.

Kunstexpositie
In de Marekerk is momenteel een kunstexpositie
te zien over het Scheppingsverhaal. De kunst-
werken bestaan uit verschillende weeftechnieken
van Ardie den Boer . De expositie is t/m 30 sep-
tember te zien op alle zaterdagen van 13.30 -
16.30 uur.



Belangrijke telefoonnummers

Centraal nummer gemeente voor alle vragen:
14 071

Hieronder vallen:
Servicepunt Woonomgeving (afval, grofvuil
e.d. ), Servicepunt Bouwen en Wonen en
Servicepunt Parkeren

Klachten overlast evenementen / horeca:
071 516 7015

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

Gezellige rondvaart

Op zondag 20 augustus organiseerde de buurtvereniging en de Leidse Rederij een rondvaart voor de
bewoners van de Gemiva SVG Groep uit het Elisabeth Gasthuishof. Tot onze verrassing kregen wij dit
weer door de rederij aangeboden!  Het was prachtig weer en de stemming zat er goed in. Iedereen had
het naar zijn zin. Het was af en toe wel opletten geblazen, vanwege de lage bruggen moest er veel gebukt
worden. Het was een mooie tocht. Wij danken Daaf en de schippers van de Leidse Rederij voor de gezel-
lige middag. (Foto: Marieke Klijndijk)

Gevelstenen: DATT FRIEST
door Jan Schoones

In de gevel van Oude Vest 239-241, het voorma-
lige pakhuis Gijzenij en lompenpakhuis E.J.
Verhoeven, zijn drie gevelstenen te zien. Op de
middelste staat een arreslee met paard afge-
beeld. In de slee zit een vrouw en erachter bevind
zich de voerman met zweep. Onder de arreslee
kan men iemand zien die zijn schaatsen onder-
bindt en een schaatsenrijder met een stok over
de schouder. Links van deze steen staat een een
eenvoudiger steen met het woord DATT en
rechts een steen met het woord FRIEST.

Er zit een hele geschiedenis achter deze drie ste-
nen. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig van een
woonhuis aan het Havenplein op de hoek met de
Oude Vest, dat dateert uit het begin van de 17e
eeuw. Rond 1770 is dit pand gesloopt, en werden
de stenen in een tuinmuur aangebracht. In de
tweede helft van de 19 eeuw werd deze tuinmuur
ook weer gesloopt, en kwam de gevel tot stand
zoals we die nu kennen - en de drie stenen wer-
den wederom gered en herplaatst in deze gevel. 
Er bestaat een relatie tussen de drie stenen en
de plek waar ze zich bevinden - deze plek is ook
wel bekend als de "Kouwe Hoek". De hoek Oude
Vest/Havenplein wordt zo genoemd vanwege de
noordoostelijke ligging van het pand. Het ijsver-
maak op de middelste steen kan hier een verwij-

Samen zorgen we voor een veilige
wijk 

De politie in uw wijk
De politie doet veel belangrijk werk. Ze voorkomt
en bestrijdt criminaliteit, spoort strafbare feiten op
en bewaakt de openbare orde. Ook verleent de
politie hulp bij noodgevallen. De politie is ook
aanwezig in uw wijk. De wijkagent werkt voortdu-
rend aan het verbeteren en vergroten van de vei-
ligheid in uw wijk of buurt. Zo zorgt de politie
ervoor dat ons land zo veilig mogelijk is. 

Wat doet de wijkagent? 
De wijkagent is een ervaren politieagent(e) met
een extra opleiding. De wijkagent is veel aanwe-
zig in uw wijk. U kunt op verschillende manieren
met hem/ haar in contact komen. De wijkagent
weet veel over uw wijk. Meestal kent deze politie-
man of –vrouw de jongeren uit de wijk en weet of
er bijvoorbeeld inbraken zijn geweest. Samen
met collega’s probeert de wijkagent die te voor-
komen. De wijkagent praat ook met gemeenten,
woningbouwverenigingen, scholen en wijkraden.
Zo krijgt hij/zij veel informatie over uw wijk.

Hoe kunt u helpen?
U helpt de wijkagent door hem of haar te vertel-
len wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op?
Geef het dan door aan uw wijkagent. Samen zor-
gen we ervoor dat uw wijk een leuke en veilige
wijk blijft. Meld u aan bij Burgernet, www.burger-
net.nl Burgernet is een unieke samenwerking
waarbij u samen met andere inwoners, de politie
en de gemeente kunt helpen om uw wijk zo veilig
mogelijk te houden. Inwoners en medewerkers
van bedrijven uit de gemeente gebruiken hiervoor
een telefonisch netwerk. Wilt u ook een actieve
rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leef-
omgeving? Meld u zich dan snel aan via
www.burgernet.nl.

Dit kunt u nog meer doen:
• Is er een ongeluk gebeurd en is de verdachte
weggereden? Of heeft iemand een misdrijf
gepleegd? En heeft u dit zien gebeuren? Vertel
dan aan de politie, de brandweer of de ambulan-
cedienst wat u heeft gezien.
• Onthoud hoe mensen eruit zien. U kunt letten
op bijvoorbeeld de lengte, de kleur van de ogen
en het haar. En opvallende dingen, zoals sie-
raden, piercings of tatoeages.
• Onthoud hoe auto’s eruit zien, Schrijf het kente-
ken op van de auto, en het merk en de kleur.
• Ziet u een slachtoffer dat hulp nodig heeft? Ga
ernaar toe en help het slachtoffer. Vraag ook
andere mensen om te helpen.
• Denk altijd aan uw eigen veiligheid!
• Bent u zelf slachtoffer geworden van een mis-
drijf of een ongeluk? Doe dan altijd aangifte bij de
politie.

De wijkagent voor Maredorp- De Camp is Willem
van Egmond, 071 5258865 of 06 50561410.

zing naar zijn. Het kan ook zijn dat er in het pand
een ijskelder gevestigd is geweest.Tevens is er
ook een volksverhaal dat bij deze stenen hoort: in
een strenge winter was het ooit zo koud dat al het
water binnen en rond Leiden in één nacht
bevroor. En het ijs was zo sterk dat het paard én
arreslee kon dragen. En nog een andere theorie
over de betekenis van deze stenen is de volgen-
de: het zou een verwijzing kunnen zijn naar een
schaatsen- en sleeënmakende timmerman, smid,
en zadel- of schoenmaker. Weer een andere
theorie houdt het op de mogelijkheid dat het pand
een ijspakhuis was: 's winters werden dan grote
blokken ijs uit de grachten gehouwen en opge-
slagen in diepe, half verzonken en met urine
doordrenkt stro geïsoleerde putten. Hierdoor
smolt het ijs langzamer en was dan nog tot ver in
de zomer houdbaar.

Ten slotte: in 1950 zijn de stenen gerestaureerd -
huisschilder P.J.J. Duyndam Jr. uit Leiden heeft
toentertijd de stenen weer mooi opgeschilderd.
De laatste jaren is deze beschildering verdwe-
nen, en redelijk recent heeft iemand de witkwast
erover heen gehaald waardoor de stenen heden
ten dage iets minder fraai tot hun recht komen.

Bron: Website Erfgoed Leiden, Geveltekens Data. Verhaal:

Datt Friest. www.erfgoedleiden.nl/ collecties/uw-verhalen/

uw-verhalen/verhaal /id/228 [geraadpleegd 18-5-2017]

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:
Agna Zonderop
Bep Verhoef
Esther Moonen
Jan Schoones
Nienke Branderhorst
technische ondersteuning:

Floris Bosch

redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden

e-mail redactie:
marepost@maredorp.nl

website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré

Gelieve kopij, voor 9 november
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

Josie Kunseler
Jan Vossensteeg 41, 2312 WC

e-mail bestuur:
secretariaat@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!

Interview met Tjebbe
Borggreve
door Rien van Vliet

Tjebbe Borggreve is (veel) meer dan “die

muzikant van de Haarlemmerstraat”

Op zijn 11e wist hij het: “ik word
muzikant!” Op zijn 14e leerde hij
zijn eerste instrument bespelen.
Inmiddels is Tjebbe Borggreve in
Leiden en ver daarbuiten een
gevestigde naam. Veel mensen
kennen Tjebbe van de Haarlem-
merstraat, maar ook van de
Popschool Leiden, het duo Friendly
Fire, The Spokane Chiefs èn van
Parkpop.

Haarlemmerstraat
Tjebbe heeft het grootste deel van
zijn jeugd in Dronten doorgebracht
waar zijn drie oudere broers hem
lieten kennismaken met de sixties
en seventies rock. Zijn vader was
een liefhebber van oude jazz en
blues maar voor die muziek had
Tjebbe toen niet veel waardering.
Hij werd gesteund door zijn ouders
in zijn ambitie om muzikant te wor-
den. In 1986 toog hij naar Leeu-
warden om de opleiding Slagwerk
te volgen. Dat hield hij niet lang vol
omdat hij vooral bezig was met zin-
gen en de drums te veel links liet
liggen. Na een jaar kon hij vertrek-
ken om vervolgens naar het con-
servatorium in Rotterdam te gaan

waar hij in 1994 afstudeerde aan
de Popopleiding als popdocent en
bandcoach. Inmiddels was hij naar
Leiden verhuisd. Al snel was
Tjebbe te zien als straatmuzikant in
de Haarlemmerstraat. Met zijn dra-
gende, heldere stem viel hij snel
op. “Je moet goed hoorbaar zijn,
met een klein volume bereik je niet
veel. Daarnaast moet je ook plezier
uitstralen wat overigens niet zo
moeilijk is want ik ben dan lekker
muziek aan het maken! En contact
maken met het publiek is belang-
rijk.” Hij heeft inmiddels ook vele
“vaste klanten”. Hij wordt door zijn
performance op de Haarlemmer-
straat ook regelmatig gevraagd om
op te treden met zijn duo Friendly
Fire (met Robert van Voorden).
Mensen waarderen zijn stem en
zijn repertoire. Soms heeft hij een
negatieve reactie maar inmiddels is
hij een icoon van de Haarlemmer-
straat. Dit jaar staat Tjebbe er
inmiddels 25 jaar. “Ik ben gevleid
door alle waardering.” Het contact
met de winkeliers is goed. “Heel
soms vraagt een winkelier of ik een
keer ergens anders kan gaan
staan. Het gemeentelijk beleid is
sowieso dat een straatmuzikant
maximaal een half uur op dezelfde
plek mag staan. En het is een
ongeschreven regel voor muzikan-
ten dat je niet in elkaars vaarwater
gaat zitten.”

Muziek is goed voor de ziel
Naast zijn beroep als muzikant
werkt Tjebbe in de psychiatrie bij
de stichting Anton Constandse.
Eerst 14 jaar als woonbegeleider
(beschermd wonen) en sinds 10
jaar als muzikaal begeleider.
Tjebbe zag namelijk samen met
twee andere collega’s (Martijn
Schaepman en Martin Pakvis) dat
er veel muzikaal talent aanwezig
was bij de mensen met een psy-
chiatrische achtergrond. Zo ont-
stonden de Bandsessies (bandses-
sies.nl) met inmiddels twee cd’s op
hun naam en twee optredens op
Parkpop (zie TV-Westserie: “Onder
de paraplu” afl. 9). De verschillende
acts van Bandsessies treden voor-
namelijk op in het reguliere circuit:
“Dan is er een mix van “gewoon”
publiek en mensen met een psy-
chiatrische achtergrond. Dat is
mooi om te zien.” Het tweede
album heet “Baas van het Geraas”
en de opnames voor het derde
album zijn net afgerond. Het album
bevat onder andere hiphop, pop,
rock en soul. Tjebbe is erg trots op
de Bandsessies, op wat er allemaal
is bereikt en niet alleen op muzikaal
gebied. Mensen met een psychia-
trische achtergrond bevinden zich

Een nieuw Huishoudelijk
Reglement
door Frank Maas

Op de voor 20 september uitge-
schreven buitengewone ledenver-
gadering staat het aannemen van
een nieuw Huishoudelijk
Reglement op de agenda. Maar
wat is dat... een Huishoudelijk
Reglement? In dit artikel vindt u
een korte toelichting. 

De basis van onze vereniging
wordt gevormd door de Statuten en
deze zijn vastgelegd bij de notaris.
Er zijn ook regels waarvan de ver-
eniging vindt dat deze zonder tus-
senkomst van een notaris wijzig-
baar moeten zijn. Die regels kun-
nen verenigingen opnemen in het
Huishoudelijk Regle-ment en dat
heeft onze vereniging jaren gele-
den dan ook gedaan. De regels in
een HR zijn een aanvulling op de
statuten, liggen niet vast bij de
notaris en kunnen de statuten nooit
buiten werking stellen. Hoewel het
wordt aanbevolen om een Huis-
houdelijk Reglement (HR) met
enige regelmaat tegen het licht te
houden, dateert het onze al van de
vorige eeuw. En sindsdien is het
een en ander gewijzigd. De gulden
werd bijvoorbeeld afgeschaft, maar
ook leggen we geen boete (meer)
op als iemand zijn contributie niet
betaalt. En zo zijn er nog een aan-
tal zaken die hebben geleid tot aan-
passing van het HR. Het nieuwe
HR vindt u in de linkerkolom op de
website www.maredorp.nl Het
nieuwe Huishoudelijk Reglement
zal aan de leden ter goedkeuring
worden voorgelegd op de aan-
staande buitengewone ledenverga-
dering van 20 september aan-
staande. Heeft u vragen? Stuur
deze dan per e-mail naar
nieuw_hr@maredorp.nl en u krijgt
zo snel mogelijk antwoord.

in een zeker isolement en de
Bandsessies helpt hen met verkrij-
gen van zelfvertrouwen. Heel
belangrijk is ook dat de bandleden
laten zien dat ze heus wel iets in
hun mars hebben en dat zij niet
verschillend zijn van “normale”
mensen. De bandleden hebben
hard gewerkt om zo ver te komen.
“Muziek is goed voor de ziel. Dat is
mijn motto.” Tjebbe verzorgt onder
meer het slagwerk bij de
Bandsessies.

Popschool Leiden
Tjebbe is ook docent op de
Popschool Leiden (popschoollei-
den.nl). Daar geeft hij zangles,
drumles en bandcoaching. “Het is
heel prettig werken op de Pop-
school. Het is een klein team waar-
door er tussen de docenten makke-
lijk overlegd kan worden en leerlin-
gen ook makkelijk kunnen door-
stromen naar andere specialisa-
ties.” De Popschool kent zes
docenten (drums, gitaar, bas en
zang). “Per september gaat Ewald
Ebbink piano- en toetsenles verzor-
gen. Hierdoor wordt het aanbod
van de Popschool nog veelzijdiger.”
De Popschool heeft al enkele
inmiddels bekende namen afgele-
verd, zoals de twee leden van de
Cannonball Johnsons die ook
begonnen zijn als straatmuzikanten
en nu veelgevraagd zijn, en Alex
Labrie die in Berkeley is afgestu-
deerd en nu professioneel muzi-
kant is in Nashville. “Ik zeg ook
altijd tegen mijn leerlingen dat je
met op straat optreden veel erva-
ring opdoet en ook nog geld ver-
dient.”

Geen superster
In het begin van zijn carrière dacht
Tjebbe dat de wereld op hem zat te
wachten, zoals bijna iedere artiest
dat wel heeft. “Al snel kom je erach-
ter dat dat dus niet zo is. Waar je
ook achter komt is dat muziek een
taal is waarmee je mensen kan
raken en dat is veel belangrijker.”
Hij merkt dat hij elk jaar een betere
musicus wordt. En hij heeft genoeg
te doen als professioneel musicus.
Momenteel is Tjebbe bezig om in
het Nederlands te schrijven. Hij
vindt dat moeilijker dan het Engels
als taal: “Het Engels heeft een be-
paalde flow en Nederlands teksten
klinken vaak of als Jacques Brel of
als kleinkunst. Dat is natuurlijk
prima maar ik wil echte popteksten
schrijven.” Hij is bezig met het
samenstellen van een album, een
LP wel te verstaan en niet een cd,
“want vinyl blijft toch echter dan
een cd.” (Foto: Bep Verhoef)


