
VAN DE 
VOORZITTER
Voor u ligt een geheel vernieuwde Marepost. Niet 
alleen verschijnt ons buurtblad vanaf nu in kleur, 
ook is er sprake van een nieuwe frisse opmaak. Van 
een incidenteel gestencild blaadje is de Marepost 
in de loop der jaren dankzij de inzet van tientallen 
redacteuren uitgegroeid tot een mooi blad met veel 
gevarieerde wetenswaardigheden betreffende onze 
wijk. Volgend jaar bereikt onze krant de 50e jaargang. 
De Marepost verscheen namelijk al een tijdje voordat 
onze vereniging in 1975 werd opgericht. Deze mijlpaal 
zullen wij in 2020 zeker passend vieren. Ik hoop dat u 
dit tweede nummer van de 49e jaargang van ons blad 
met veel genoegen zult lezen.

Arthur Elias

BUURT AED BINNEN 
HANDBEREIK!
Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of om het huis, of midden in 
de stad. Binnen zes minuten beginnen met reanimeren en het gebruik 
van een AED verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. In onze buurt 
is geen AED aanwezig die vierentwintig uur per dag beschikbaar 
is. Vandaar dat het bestuur van onze vereniging het initiatief heeft 
genomen tot het plaatsen van een AED in onze buurt die dag en 
nacht toegankelijk is. Het bestuur heeft het Best Western Hotel aan 
de Lange Mare bereid gevonden om een buitenmuur voor plaatsing 
van de AED en de stroomvoorziening beschikbaar te stellen. De AED 
wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners. 
Zodra iemand in onze buurt bij een noodgeval 112 belt, worden ook 
de burgerhulpverleners opgeroepen die dan de AED op kunnen halen 
en gebruiken. Dankzij de subsidie van Philips, de Hartstichting, de 
Buurtvereniging en ruim een dozijn donateurs was in korte tijd het 
volledige bedrag (€ 2735) binnen. 
Meer informatie op https://www.maredorp.nl/aed. 

Op de zonnige zaterdag  6 april verzamelde een twaalftal 
draaiorgels zich in de Haarlemmerstraat en rondom de 
Hartebrugkerk . Het thema van de Leidse Draaiorgel 
Dag was dit jaar De Zangeres Zonder Naam.  In alle 
toonaarden kon men muzikale herinneringen ophalen, ja, 
zelfs mee neuriën! Kleine kinderen dansten en sprongen 
van plezier bij die vrolijke orgelklanken. De melodieën 
verwaaiden tussen de winkels en konden van ver in de 

Haarlemmerstraat worden gehoord. Het echte draaien aan 
het wiel is niet gezien, dat is verleden tijd. Wel stonden de 
draaiorgels in alle luister en in bijzondere formaatvoering 
te stralen. Koperwerk flonkerend, kleurenpracht 
oogstrelend, de  afwisselende ornamenten aan de orgels 
deden de passanten ‘Ooo’s’ en ‘Aaaa’s’  verzuchten, zo 
fraai. Een mooi begin van de lente.

IN MEMORIAM JACQUES 

VAN BERGE HENEGOUWEN

Op 27 april is Jacques van Berge Henegouwen op 
67 jarige leeftijd overleden. Jacques heeft veel voor 
onze vereniging betekend. Gedurende een aantal jaren 
was hij penningmeester en heeft hij op deskundige en 
accurate wijze onze financiën beheerd. Wij hebben 
hem ook als mens leren waarderen. Hij had hart 
voor onze zaak en wist op zijn eigen wijze mensen 
voor zich te winnen. Ook opvallend  was zijn warm 
kloppend hart voor de stad Leiden.  Maredorp-de Camp 
is hem veel dank verschuldigd. Een delegatie van 
het bestuur van onze vereniging was op 3 mei bij de 
crematieplechtigheid op Rhijnhof aanwezig.

WORD LID!
Uw lidmaatschap versterkt, verbindt en verbetert 
Maredorp. Eén van de oudste gedeelten van de stad, 
tóen een zelfstandig dorp tot 1355, nú óns dorp tussen 
de Oude Rijn en de Oude Vest.
Lidmaatschap:  € 6,- per jaar. Graag per e-mail 
aanmelden met uw naam en adres. 

Your membership will enhance, connect and 
fortify Maredorp. Maredorp is one of the oldest 
neighbourhoods of Leiden. An independent village 
until 1355, it is now our village between the Oude Rijn 
and Oude Vest. 
Membership: € 6,- a year.
Please send us your name and adress by e-mail: 
secretariaat@maredorp.nl 

IBAN: NL53INGB 000 339 75 58
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DE KWEEKTUIN 
IS VERHUISD
Op 16 februari organiseerde de Vrienden van het 
Singelpark een midwinterborrel in de Kweektuin gelegen 
bij het Staionsplein. Dit was ook een afscheid voor de 
vrijwilligers die hier zes jaar lang het groen hebben 
onderhouden. Dit groen werd hier opgekweekt voor 
het toekomstige Singelpark. Tegelijk werd het stokje 
doorgegeven aan een nieuwe groep mensen die aan 
deze plek een andere invulling gaat  geven namens de 
Duurzaamste Kilometer van Nederland. 

Per 1 april moest de Kweektuin verhuizen : er is er een 
mooie plek gevonden in de tuin van museum Volkenkunde. 
Daar was het op 16 maart tijdens NL-Doet een drukte van 
belang. Vele vrijwilligers met groene vingers kwamen 
helpen om zoveel mogelijk planten en struiken op hun 
nieuwe bestemming te zetten. Ondanks de regen en de 
storm kregen zij een plekje in de bestaande plantenvakken. 
Ook de Maredorpboompjes staan nu bij Volkenkunde in de 
tuin. Andere bomen en struiken zijn verplant naar elders 
langs de Singelparkroute.

Er zal ook groen achterblijven in de kweektuin en deel 
gaan uitmaken van de Duurzaamste Kilometer van 
Nederland. Bij Volkenkunde gaan de tuinwerkzaamheden 
gewoon door en gaan Lidie Bossen en ik en anderen  daar 
iedere dinsdag het groen onderhouden. Altijd heel gezellig. 

Bep Verhoef

LAWAAI IN DE 
BINNENSTAD
De zeven buurtverenigingen uit de binnenstad van 
Leiden hebben in een uitgebreide notitie gewezen op de 
overlast, die de bewoners van de binnenstad ondervinden 
van de ieder jaar toenemende feesten en evenementen. 
Vanzelfsprekend moet Leiden geen stille en saaie stad 
worden, maar aan de andere kant moet er paal en perk 
gesteld worden aan de wildgroei van evenementen, die heel 
veel herrie en overlast veroorzaken. De buurtverenigingen 

zijn van mening dat door deze wildgroei steeds meer 
gezondheids- en slaapproblemen ontstaan voor de 
bewoners van de binnenstad. Vandaar dat er in de notitie, 
die wethouder Van Delft is aangeboden, voor wordt gepleit 
om het ‘geluidsbeleid’ aan te scherpen onder meer door het 
aantal toegestane decibellen per evenement te beperken. 

Ook zou opnieuw kritisch bekeken moeten worden hoeveel 
evenementen per locatie nog aanvaardbaar zijn. De 
wethouder heeft toegezegd deze notitie mee te nemen als 
input voor het evenementenbeleid dat de gemeente nu aan 
het opstellen is.

Z O M E R B O R R E L 
Zaterdag 22 juni ’19 is de traditionele buurt Zomerborrel 

op het Vrouwenkerkplein van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Neem voor deze gelegenheid ook eens je buurvrouw/buurman mee. 

Immers ons ledenbestand mag best grote worden. 

Allen die lid zijn weten het: het lidmaatschap van € 6.- versterkt, 

verbindt en verbetert Maredorp. De uitnodigingen zijn bezorgd.

We zien u graag!

Bestuur van de Buurtvereniging Maredorp-de Camp

KOUDE NEUZEN 
MET WARME 
ONTVANGST 
Begin van dit jaar werden bewoners van de Grevenstraat 
en de Klankbordgroep door Portaal uitgenodigd het glas te 
heffen op het Mijlpaalmoment: de eerste negen woningen 
zijn gereed.Met wethouder Martine Leewis en de directie 
van aannemer VIOS, Jet Bicker Caarten (manager 
volkshuisvesting Portaal, Leiden) en bewonersbegeleider 
Irene, groepeerden de aanwezigen zich rondom Karels 
Biofrietkraam. 

De stevige poolwind deed niets af aan de opkomst. Wij 
stonden paraat tussen de stapels dakpannen, isolatiedelen 
en verwarmden de handen aan een ferme zak patat of een 
kroket. Bewoners deelden ervaringen over de verhuizing 
met hen die nog moesten verhuizen en tips werden 
doorgegeven. In haar welkomstwoord sprak Jet Bicker 
Caarten over de ‘kinderschoenen fouten’ ten aanzien van 
oponthoud in de aflevering van onderdelen. Daaruit wordt 
lering getrokken voor het vervolg, zo verzekerde zij, 
hetgeen door de directeur van VIOS werd onderstreept. We 
blijven een vinger aan de pols houden en kijken uit naar de 
volgende mijlpaal.

SINGELPARK  
Het Singelpark wordt steeds zichtbaarder. Op 22 maart opende Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid,  een 
parkpoort  met informatieblad aan de Boisotkade. De route verbindt verschillende delen van het Singelpark, een 
ruim zes kilometer herkenbare route langs de singel.   Voor elke locatie is een poort ontworpen met de naam 
van het park. Deze markeren de entrees van verschillende parkdelen. Dichter bij onze ‘dorpsgrens’ vindt u de 
parkpoortwachter van het stuk bij Museum Volkenkunde. 

Dit project wordt mede gefinancierd door de  Provincie Zuid-Holland.



PLANNEN 
VOOR DE 
ZAKPOORT
Op het smalle stukje van de Vollersgracht komt een 
steegje uit dat bekend staat onder de naam Zakpoort. 
Het geeft toegang tot een aantal woonhuizen en garages, 
maar helaas weten ook wildplassers, drugdealers en 
zwervers de luwte van dit steegje te waarderen. Studenten 
zorgen vaak voor een chaos van onorderlijk geparkeerde 
fietsen. Omwonenden willen daar nu iets aan doen en 
ze hebben zich tot de gemeente gewend om de situatie 

te verbeteren en de steeg een beter aanzien te geven. 
Er zijn volop plannetjes en ideetjes gelanceerd. René 
Verdel, wijkregisseur van de gemeente: ‘Ik denk vooral 
aan vergroenen. De ervaring leert dat dit een positief 
effect heeft op het gedrag.’ Floris Agterhof, één van de 
omwonenden, wil graag het historische karakter van de 
steeg benadrukken. 

De steeg heeft een lange geschiedenis, maar van de 
oorspronkelijke bebouwing is niet veel meer over. Ooit 
stond hier een brouwerij. De naam van de steeg verwijst 
vermoedelijk naar de zakken graan en hop die vanaf de 
Oude Vest werden aangevoerd. Met een informatiebord 
en gevelstenen zou een herinnering aan de geschiedenis 
kunnen worden opgeroepen. Dat er belangstelling voor 
is blijkt wel uit het feit dat de steeg is opgenomen in een 
‘bierhistorische wandeling’, waardoor regelmatig een 
groepje toeristen een kijkje komt nemen in de steeg. 

In het Buurtkaderoverleg (het overleg van de Politie met een 
aantal  wijkverenigingen) is informatie gegeven over het -

STRAAT-
PASTORAAT 
LEIDEN
Leiden telt zo’n 400 daklozen. Mensen worden om zeer 
uiteenlopende redenen dakloos. Soms door relationele 
of financiële problemen, door verslavingen, psychische 
problemen of simpelweg doordat ze pech hebben. 
Sommigen van hen verblijven bij vrienden of familie, 
anderen op straat of in de maatschappelijke opvang van 
Stichting De Binnenvest. Het straatpastoraat heeft als doel 
geestelijke ondersteuning te bieden aan dak- en thuislozen 
in en rondom Leiden. 

Femke Post: ‘Mijn voornaamste taak als straatpastor is om 
aanwezig te zijn daar waar het leven van dak- en thuislozen 

zich afspeelt. Ik ben aanwezig in de daklozenopvang 
en op straat. Dan ben ik beschikbaar om een gesprek te 
voeren. Deze gesprekken kunnen gaan over het weer, 
over problemen waar iemand mee zit en graag hulp bij 
zou hebben of vragen over het doel van het leven of de 
vraag om samen te bidden. Ik ben er dus vooral voor 
de geestelijke ondersteuning; het luisterend oor en de 
mogelijkheid om in alle vrijheid het verhaal te vertellen. 

Soms word ik gevraagd om mee te gaan naar gesprekken 
bij bijvoorbeeld de gemeente of de politie. Ook daarbij ben 
ik graag aanwezig om waar mogelijk hulp te bieden’. 
Ook organiseert het straatpastoraat een aantal activiteiten. 
Zo is er iedere laatste zondag van de maand om 15.00 uur 
een viering in Diaconaal Centrum De Bakkerij. En wordt 
er jaarlijks een kerstdiner, een beautydag en een boottocht 
georganiseerd. 

Voor vragen of als u denkt dat een dakloze die bij u in de 
buurt verblijft geestelijke zorg zou kunnen gebruiken, kunt 
u haar bereiken via pastor@straatpastoraatleiden.nl 

In het kader van het beleidsplan van de Gemeente 
‘Spelen en Bewegen 2018-2022’ gaan de speelplekken 
aan het Maria Gijzenplein en de Mirakelsteeg op 
de schop. Na twee bijeenkomsten  met bewoners 
én kinderen  heeft de Gemeente  een schetsontwerp 
opgesteld waarin alle wensen en ideeën zijn vorm 
gegeven.  

VERNIEUWEN 
SPEELPLEKKEN

De brouwerij die vroeger op de hoek van de Zakpoort en 
de Vollersgracht stond. 

Jaap Moggré

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE:

EUROPEES 
MUSEUM VAN 
HET JAAR!
Rijksmuseum Boerhaave, één van de parels in onze 
wijk, is onlangs uitgeroepen tot ‘European Museum 
of the Year’. Dit is de oudste en meest prestigieuze 
museumprijs van Europa, zo laat de afdeling 
voorlichting van het museum ons weten. Wij 
feliciteren het museum van harte met het winnen 
van deze prachtige prijs. Voor de bewoners van onze 
wijk, die nog nooit dit museum hebben bezocht, is 
dit feit misschien een aanleiding om eens een kijkje 
in het museum te nemen. Dit is zeker dit moeite 
waard. 



NIEUW: DAVINTAGE CLOTHING
DaVintage Clothing ver-en inkoop van vintage kleding 
voor mannen en vrouwen. De eigenaar Selma Koolhaas: 
‘Het was altijd mijn droom om een eigen winkel te 
beginnen. Ik hou van de kledingstijl van vroeger. Die 
kwaliteit is nog steeds heel goed, waarom zou je dan niet 
meer kunnen dragen?  Bovendien  is het vaak goedkoper 
dan nieuwe kleding, zodat meer mensen het kunnen 
aanschaffen.’ Selma verandert elke vier weken het 
assortiment in haar winkel. 
Haarlemmerstraat 247

NIEUW: HOOGGLANS 
CONCEPTSTORE
Marleen van Muiden is nog aan het kijken wat de beste 
dagen zijn om open te zijn. Voorlopig op woensdag, 
vrijdag en zaterdagen Styling voor het interieur  in vintage 
sfeer met nieuwe spullen. In de volgende uitgave komt een 
uitgebreide kennismaking.
Hooglandse Kerksteeg 10

NIEUW: SUNA PELLE
Maredorper Suzanne Fluit opent binnenkort haar 
tassenwinkel! Handgemaakt tassen voor dames van 
hoogwaardige kwaliteit:  pure ambacht en vakkundig 
handwerk - liefde voor fashion- is hét kenmerk  van Suna 
Pelle. Waar is deze naam ontstaan? U ziet het straks in 
het logo dat refereert aan Chihuahua Suna; in het echt te 
bewonderen zijn de enorme leren lappen aan de muren 
, dat verklaart het tweede gedeelte van de bedrijfsnaam 
Pelle, staat voor leer in het Italiaans. Naast de tassenlijn 
kunt u ook prachtige kamerplanten of hippe handgemaakte 
sieraden uit de VS vinden. Nieuwsgierig naar deze topper- 
vanaf eind juni staat de deur geopend.
Hooglandse Kerksteeg 12

BAKKER NIEZEN FAILLIET
Op de deur hing al enige tijd een briefje met de mededeling 
‘wegens omstandigheden gesloten’. Helaas is onlangs het 
faillissement uitgesproken. Dat is niet alleen heel vervelend 
voor Peter Niezen en zijn gezin maar het heeft ook effect 
op een toch al steeds leger deel van de Haarlemmerstraat. 
De aanloop voor de winkels in de buurt van Bakker Niezen 
wordt door het gemis van een publiekstrekker nu nog 
minder.

LEIDEN-FILMSTAD

Voor de derde keer werd de omgeving Oude Rijn 
omgetoverd in een Amsterdamse rosse buurt jaren ‘80. 
De opnames voor de serie Baantjer vonden 18 en 19 
april plaats. We brengen u een kleine impressie van het 
levensechte decor aan de Oude Rijn en Dullebakkerssteeg. 
Straks even stil staan of  de omgeving herkenbaar is in de 
filmbeelden.

EEUWELING OP DE 
LANGE MARE

Een mijlpaal bereikt op zaterdag 1 juni om het 100-jarig 
bestaan van de Speciaalzaak in beeld, geluid en witgoed 
sinds 1919 Van Berge Henegouwen. Om de feestelijkheden 
extra glans te geven stond een ijscokar voor elck wat wils 
gevulde ijshorentjes uit te delen. Door een gekroonde 
ballonnenboog kon de familie en medewerkers de 
felicitaties in ontvangst nemen. De vijfde generatie, 
Bram- 2 jaar, trok uit de grote doos drie kaarten waarna  de 
winnaars bekend werden gemaakt onder het wakend oog 
van  loco-burgemeester Yvonne  van Delft.  Namens de 
Buurtvereniging is een boeket bloemen overhandigd.
Lange Mare 106

JONGE BEELDEN
Je kunt  niet aan de achtste editie van Beelden in Leiden 
ontlopen! Van 16 mei tot 4 augustus  staan jonge 
beeldhouwers met door hen gekozen materiaal grenzen 
verleggen en opzoeken en daarmee de beeldhouwkunst van 
nieuwe betekenissen voorzien. 

P.S. Nét over de Oude Rijn.
Hooglandse Kerkgracht

MUSEUM DE LAKENHAL
Na een sluiting van tweeëneenhalf jaar  wegens een grote 
verbouwingsoperatie is het Museum vanaf 20 juni weet 
open. Alle topstukken zijn weer in volle glorie te zien
Oude Singel 32

STADSEE
Weer een jonge ondernemer gespot! Wladimir Lesuis is 
afgelopen maart online gegaan met dé oplossing voor de 
leisure markt. Studenten maar uiteraard ook onze Leidse 
burger kunnen de app gebruiken. Wilt u graag Leiden 
bezoeken en bekijken onder het genot van een drankje en 
u heeft geen idee waar te beginnen…dan zult u deze app 
verwelkomen. De gratis culturele kroegenapp werkt als een 
kompas. Het leidt u door de stad en onderweg komt u langs 
culturele hotspots. U komt dingen aan de weet die u beslist 
gemist zou hebben. Het leukste van deze app: u krijgt bij 
binnen komst direct een korting aangeboden- toch mooi 
meegenomen! Maak kennis met de Leidse kroegbazen 
en ontdek Leiden, zijn geheimen op een unieke wijze- tot 
borrels!

COLOFON
De Marepost is een uitgave 
van Buurtvereniging 
Maredorp-de Camp in een 
oplage van 1850 exemplaren. 
Drukkerij Puntgaaf drukwerk verzorgt de opmaak en 
het drukwerk. Huis aan huis verspreiding wordt door 
vrijwilligers gedaan.

Hoofdredactie: Nienke Branderhorst a.i.
De redactie heet Lisa Schadde van Dooren welkom. 
De huidige redactie is op zoek naar versterking. 
Belangstellenden kunnen zich melden via 
secretariaat@maredorp.nl. 
Kopij voor de komende uitgave kan voor 8 september 
bij de redactie marepost@maredorp.nl worden 
ingeleverd.

Website www.maredorp.nl wordt beheerd door Jaap 
Moggré

AFSCHEID REDACTIE
Onlangs heeft een aantal redactieleden te kennen gegeven 
het werk aan de Marepost te willen beëindigen. Het bestuur 
dankt Agna, Bep, Esther en Jan voor de vele inspanningen 
die zij zich jarenlang voor ons buurtblad hebben getroost. 
Ze hebben van de Marepost een mooi buurtblad gemaakt. 
De redactie heet Lisa Schadde welkom in haar midden en 
is op zoek naar versterking. Belangstellenden kunnen zich 
melden via  secretariaat@maredorp.com.


