
VAN DE VOORZITTER
Tijdens onze jaarvergadering hebben we afscheid 
genomen van ons bestuurslid Hanna Verhoef. Hanna 
maakte sinds 2008 deel uit van ons bestuur. We 
danken haar zeer voor haar grote inzet en voor alles 
wat zij de afgelopen 13 jaren voor onze vereniging 
heeft gedaan. Hanna, het ga je goed!

In een vorig nummer van de Marepost heeft u kunnen 
lezen over de gemeentelijke plannen voor de Kaasmarkt. 
De gemeenteraad is niet meegegaan met het voorstel 
van wethouder Spijker om een aantal stadsvilla’s te 
bouwen aan de waterkant vanaf de Hooigracht. De raad 
heeft wel met 28 tegen 10 stemmen het voorstel van 
het bewonersinitiatief Kaasmarktpark overgenomen om 
dat gedeelte van de Kaasmark vrij van bebouwing te 
laten. Hierdoor behoeven geen bomen te sneuvelen en 
ontstaat er binnen een aantal jaren een groene oase in 
onze binnenstad. Vanzelfsprekend blijft onze eis overeind 
staan dat voor het opheffen van de parkeerplaatsen van 
bewoners op de Kaasmarkt tegen een redelijk tarief 
compensatie gevonden moet worden in de AH-garage, die 
ook met enkele verdiepingen zal worden opgehoogd.
Regelmatig spreken mij buurtgenoten aan over overlast: 
vuil op straat, kapotte vuilcontainers, overvolle 
afvalbakken en (geluids-)overlast van boten. Het is goed 
om dat te weten, maar het is minstens zo belangrijk om 
dergelijke zaken via de daarvoor beschikbare website bij 
de gemeente te melden. https://leiden.nl. Immers: hoe 
meer meldingen, hoe groter de kans is dat daaraan van 
de kant van de gemeente iets wordt gedaan. Dit is zeker 
geen verspilde moeite, omdat de gemeente zich vaak 
placht te verschuilen achter het feit dat over een door ons 
geconstateerd probleem er in het geheel geen meldingen 
zijn binnengekomen. Hoe meer meldingen, hoe beter!
Arthur Elias

A WORD FROM MAREDORP’S 
CHAIRPERSON
During our last annual general meeting we said 
an online goodbye to our committee member 
Hanna Verhoef. Hanna has been a member of our 
neighbourhood committee since 2008. We owe 
her tremendous thanks for all her efforts and for 
everything she has done for our association over the 
past 13 years. Hanna, we wish you all the best!

In a previous issue of the Marepost, I informed you 
about the city council’s plans for the Kaasmarkt. The 
good news is that the council did not go along with 
councilwoman Spijker’s proposal to build a handful of so-
called city villas on the waterfront near the Hooigracht. 
The council did, however, adopt the residents’ initiative 
Kaasmarktpark proposal by 28 votes to 10 to leave that 
part of the Kaasmark free of buildings. This means that 
no trees need to be felled and that hopefully within a few 
years a green oasis will have been created in our city 
centre. Naturally, our demand still stands that the removal 
of the residents’ parking spaces on the Kaasmarkt needs 
to be compensated for at a reasonable price in the AH 
garage, which will have a few floors added in the not-too-
distant future.

VUIL, VUILER, 
VUILST
Vuilprikken geeft je een tijdsbeeld. Ook hier in Maredorp. 
Vond ik eerst redelijk wat mondkapjes op straat en in de 
gracht, is dat nu een zeldzamere gebeurtenis geworden. 
Er dobbert nog wel eens een mondkapje in de gracht 
bijvoorbeeld, maar die is meestal al geruime tijd in het water 
aanwezig gezien de staat waarin het ding zich bevindt. Wel 
vond ik de laatste maanden regelmatig kleine pleistertjes op 
de stoep. Prikken vanwege een prikkie. En nu de avonden 
en nachten warmer zijn, vind je wat vaker ballonnetjes 
op straat en in de gracht – lachen joh – en ook de nodige 
voorbehoedsmiddelen. Summer of Love blijkbaar. 
Andere opvallende zaken uit de gracht: kleerhangers, een 
mintgroene plastic Dr. Oetker taartschep, lege bierkratten, 
plastic kinderspeelgoed, een ING-bankpas, een motorzadel, 
waxinelichtjes, aanstekers, werkhandschoenen.

Verder blijft opvallen: de vele peuken. Waarom vinden 
veel rokers toch dat ze hun peuk maar overal op straat 
en in de gracht kunnen gooien? Tijdens het vuilprikken 
loop je voortdurend naar beneden te kijken en dan valt 
op hoeveel peuken er in de Leidse binnenstad worden 
weggegooid. Probeer het maar eens: je kunt echt geen 
vijf meter lopen in Maredorp of je ziet er een paar liggen. 
Laatst, na een zonnige dag, eens geteld: bijna 300 peuken 
geraapt in mijn kleine stukkie stad (en ja, ik had het de dag 
ervoor allemaal ook al weggeprikt). En in sigarettenfilters 
zit cellulose acetaat, een plastic dat alleen onder extreme 
omstandigheden vergaat. Ze zijn eigenlijk niet afbreekbaar. 
Ze vallen langzaam uiteen in steeds kleinere deeltjes die 
je uiteindelijk met het blote oog niet meer ziet. Het lijkt 
of het filter is vergaan, maar het plastic is er nog steeds. 
Het zit in de grond en in het water. In sigarettenfilters 

zit ook niet alleen plastic, maar ook een cocktailtje van 
giftige stoffen: arseen, lood, nicotine, pesticiden. Als het 
weggegooide filter uiteenvalt, sijpelen die chemicaliën de 
grond of het water in. Op een universiteit in de VS deden ze 
een proefje: ze lieten vissen zwemmen in water waar 24 uur 
sigarettenpeuken in gedobberd hadden (één filter per liter). Na 
een paar dagen was de helft van de vissen dood. Tja.

Maar zolang ik tijd heb, en het weer het toestaat, blijf 
ik doorprikken tussen Pek- en Dullebrug. Als ik dan 
een moedereend met vier kuikens lekker in de zon op 
een kraakschone kade bij de Kerkbrug zie liggen of een 
slapende zwaan tussen de lelies maar zonder plasticflesjes, 
is mijn dag weer goed. Aan de slag!

Sjaak Rovers

NIEUW 
KUNSTWERK 
IN ONZE WIJK
‘Kunnen zijn wie je bent’: dat is het motto van een 
nieuw kunstwerk dat de Leidse kunstenaar Koen Hauser 
(1972) zal realiseren op initiatief van COC Leiden, de 
vereniging die opkomt voor de belangen van de LHBTI+-
gemeenschap in Leiden en omgeving. De sculptuur 
wordt uitgevoerd in brons en geplaatst in het midden van 
het zitelement op de kruising van de Haarlemmerstraat/
Lange Mare. Het wordt een mensfiguur, waarbij het 
lichaam als een collage is samengesteld uit een groot 
aantal onderdelen: elementen van bestaande beelden uit de 
kunstgeschiedenis én nieuwe 3D scans. De wens is om met 
dit beeld een brede boodschap uit te dragen over diversiteit 
en inclusie in de samenleving.

Het project wordt gesteund door het Lucas van Leyden 
Fonds, een fonds dat in 2019 is opgericht om kunst in de 
openbare ruimte van Leiden te stimuleren. De procedure 
voor de omgevingsvergunning is inmiddels opgestart. 

Het streven is om het werk nog in 2021 te realiseren, 
afhankelijk van de duur van de procedures en financiering. 
Voor eventuele vragen kan men contact opnemen met COC 
Leiden via info@cocleiden.nl
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Koen Hauser, visualisatie schetsontwerp (voorlopig), 2021



‘Wat mij enorm opvalt is de geruisloze verkamering in 
onze wijk. Regelmatig zie je een pand met afgebladderde 
raamkozijnen ,  een voordeur waar een  verfkwast goed werk 
kan verrichten, je oog valt op een  serie  bellen en fietsen 
voor de gevel, dan voel je met je klompen aan, dat is weer 
zo’n pand. Ik heb uit interesse de gemeenteregeling waarmee 
verkamering aan banden wordt gelegd uit 2019 er eens 
bijgehaald. Dan valt je op: toentertijd was de gemeenteraad 
er van overtuigd een handvat te bieden aan  het verkavelen 
van kamers in Leiden. Nu blijkt dat de gemeente de stad 
in drie zones heeft opgedeeld. In de buitenwijken mag 
maximaal 5 % van de woningen worden verkamerd, in de 
wijken rondom het centrum 8 % en in de binnenstad 20 %. 
Wel moet een ‘afstandcriterium’ in acht genomen worden: 
tussen verkamerde panden moeten tenminste twee niet 
verkamerde panden zijn. Ben er zeker van dat de leefbaarheid 
van de straat of gracht onder druk staat met de toename.  

Schrikbarend is het feit dat voor de wijken Maredorp en 
Pancras-West een uitzondering van 100 % wordt gehanteerd. 
Voor negenenzestig straten, stegen en grachten in de Leidse 
Binnenstad geldt dit niet, de rode loper wordt als het ware 
uitgerold. 

Het gaat er op lijken dat het woongenot en leefbaarheid in 
zo’n straat gaat verbrokkelen voor de gewone particuliere 
huizenbezitters. Toch bizar te noemen. Ook wil ik nog 
opmerken dat de huurbazen van dit soort pandjes over het 
algemeen een andere onderhoudsmethode hanteren dan wij 
als  -vaste bewoners. Neem het isoleren van zo’n pand, dat is 
echt minimaal te noemen. 

Ik ben echt niet tegen de studentenhuizen, geeft beslist een 
dynamiek in het straatbeeld, alleen je hebt er als gewone 
bewoner zo weinig mee. Zij leven in hun eigen wereld die 

net niet past in de onze. 
Om een onderwerp 
bij de naam te 
noemen ’de avond-en 
nachtinvulling’: de 
meerderheid van de 
bewoners, zeker de 
werkenden, willen 
na 23.00 uur rust 
om zich heen en 
niet overvallen 
worden door de 
bassen van de buren of door borrels op de 
stoep van het huis aan de overkant.  Ik zou die verkamerde 
panden bestempelen als gelegaliseerde verkrotting, anders 
gezegd: kapitaalvernietiging! Helaas  zie je vaste bewoners 
vertrekken, -  moe geworden van geluidsoverlast, de troep 
voor de deur, de overlast van fietsen en de vuilniszak die er 
maar ligt.  Handhaving is onderbezet mag je concluderen. 

O ja, het blijft fantastisch wonen in de Binnenstad en ik 
blijf dan ook pleiten voor het hanteren van een verbeterde 
verdeelsleutel.’

Henk Muizelaar

HOFJES IN 
MAREDORP
Het zijn kleine paradijsjes en oases van rust in het (vaak) 
drukke Leiden: hofjes. De meeste bestaan al eeuwen 
lang. Leiden telt 35 hofjes (tegen 23 in Haarlem) en 
mag met recht Hofjesstad worden genoemd.  En zeven 
van die 35 hofjes bevinden zich in ‘ons’ Maredorp! In 
de komende edities van de Marepost wordt telkens 
een ‘Maredorps’ hofje belicht. We starten met een 
introductie. Waarom werden hofjes gesticht, wie 
woonden er en welke hofje bevinden zich in Maredorp?

Liefdadigheid
Vanaf ca. de 12e eeuw 
trad een fenomeen in 
werking, dat daarvoor 
nog niet (echt) bestond: 
verstedelijking 
en daarmee ook: 
ouderenhuisvesting. 
Verder waren er geen 
voorzieningen voor 
arme mensen. (Pas vele 
eeuwen later zouden 
sociale voorzieningen 
vanuit de rijksoverheid 
worden geregeld; 
vóór de invoering 
van de AOW in 1956 

hadden arme ouderen ook 
geen oudedagsvoorziening). Dit zorgde voor de stichting 
van onder meer gasthuizen (voorlopers van ziekenhuizen), 
begijnhoven en proveniershuizen (waar ouderen kost 

en inwoning kregen). Deze gebouwen waren kerkelijke 
initiatieven, later in de loop van de 13e eeuw en in de 14e 
eeuw werden ook vanuit de stedelijke overheid instellingen 
gebouwd als ‘sociale woningbouw avant la lettre’. Deze 
instellingen hadden geen band met de kerk, maar werden 
wel Heilige Geest Instellingen genoemd. Ook voor arme 
ambachtslieden die verenigd waren in een gilde werden 
huisjes gebouwd.

Hofjes
Uit al deze instellingen (of onderdelen ervan) ontstonden 
in de 14e eeuw hofjes. Een sluitende definitie voor 
‘hofje’  is er niet, maar het gaat om een verzameling 
huisjes die rondom een gemeenschappelijk tuin 
(hof=tuin) zijn gegroepeerd en daar waren destijds ook de 
gemeenschappelijke voorzieningen (o.a. wc, regenput en 
de waterpomp). Het hofje is afgesloten door een muur en 
kent vaak één of twee poorten. De vanuit de kerk gestichte 
hofjes moesten minsten twaalf huisjes herbergen (vanwege 
de twaalf apostelen). Later, in de 16e en 17e eeuw, 
werden hofjes vaak gesticht door rijke particulieren. Deze 
‘weldoeners’ zagen hun naam vereeuwigd èn zij hoopten 
sneller een plaatsje in de hemel te verwerven. Deze hofjes 
werden bestuurd door regenten de ook de woningen 
toewezen. Sommige hofjes worden nog steeds bestuurd 
door regenten en hebben een (prachtige) regentenkamer. 
De hofjes waren dus in eerste instantie een kerkelijk 
initiatief, later deed ook de gemeentelijke overheid mee 
en weer later stichtten rijke particulieren hofjes. Vaak 
worden de hofjes ingedeeld naar hun ‘woonbestemming’ 
en dan spreken we liefdadigheidshofjes, exploitatiehofjes 
en sociale woningbouwhofjes. De laatste twee soorten 
hofjes zijn later gebouwd (vanaf midden 19e eeuw). Hofjes 
zijn een typisch Nederlands/Vlaams (De Nederlanden) 
verschijnsel. In Nederland bevinden zich verreweg de 
meeste hofjes in de historische steden in Noord- en Zuid-
Holland.

Bewoners
Maar wie woonden er in de Leidse hofjes en wie mòchten 
er wonen? In de liefdadigheidshofjes woonden over het 
algemeen arme oudere mensen, vaak ongehuwde vrouwen 
of weduwen (veel arme oude mannen gingen naar het 
zogeheten oudemannenhuis). De rijke stichters hadden 
vaak specifieke eisen, bijvoorbeeld de vrouwen moesten 
boven een bepaalde leeftijd zijn of weduwe van een 
dominee. Meestal mocht men in de liefdadigheidshofjes 
gratis wonen en kreeg men een kleine beetje ‘leefgeld’. Dat 
was anders in de exploitatiehofjes, waar arbeidsgezinnen 
in barre omstandigheden leefden en huur moesten 
betalen. In de sociale woningbouwhofjes werden de minst 
kapitaalkrachtigen gehuisvest. Zij moesten evenals bij 
de exploitatiehofjes huur betalen.Vandaag de dag wonen 
in de liefdadigheidshofjes niet alleen maar alleenstaande 
vrouwen van boven de vijftig (hoewel het nog wel 
voorkomt), maar zijn er ook ‘gemengde’  hofjes, hofjes 
waar studenten wonen enzovoort. En… men woont niet 
meer gratis.

In volgende artikelen over een specifiek hofje zullen wij 
verder ingaan op o.a. eisen voor bewoning,  het bestuur van 
een hofje, de functie van regenten en de toegankelijkheid 
van de hofjes.

Maredorpse hofjes
Binnen de ‘grenzen’ van Maredorp bevinden zich de 
volgende hofjes (in volgorde van jaar van stichting):
Groot Sionshof (1480), Sionsteeg 4; het op één na oudste 
hofje van Leiden
Sint Stevenshof (1487), Haarlemmerstraat 48
Sint Janshofje (1504), Haarlemmerstraat 264
Joost Frans van der Lindenhofje (1668), Grevenstraat 16
Meermansburghof (1681), Oude Vest 159 
Coninckshofje (1773), Oude Vest 15
Groeneveldstichting (1878), Oude Vest 41

GRENZEN EN 
VRIJHEID
In het voormalig V&D pand aan de Breestraat werd de 
expositie met werk van vijfenvijftig Leidse kunstenaars 
afgesloten onder de titel Welkom in Leiden!?.  De 

tentoonstelling onder het thema Grenzen en Vrijheid’ trok 
zo’n 2000 bezoekers die ook een stem uitbrachten op een 
kunstwerk.   

1386 mensen hebben een keuze gemaakt. In de categorie 
beelden kreeg Maredorper Janine Malai de meeste 
stemmen voor haar werk ‘Landscape Middle East’. De 
Gemeente Leiden had vooraf beloofd twee kunstwerken 

met de meeste stemmen aan te kopen. Het tweede 
publieksprijs tekening-schilderij ‘Op de rampplek’  ging 
naar Astrid Vlasman. In het  verbouwde stadhuis of in het 
nieuwe stadskantoor Level komen beide werken te staan-
hangen . 

DE MENING VAN EEN WIJKBEWONER



(ingezonden bericht)

HET WATERAMBACHT LEIDEN 
BEPLEIT EEN ‘BLUE DEAL 
LEIDEN WATERSTAD’ 

Zonder water is Leiden ondenkbaar. Dat gold in de 
Middeleeuwen, dat geldt in de 21e eeuw. Veel grachten 
zijn in de loop der tijd verdwenen, maar er is nog steeds 
een uitgebreid stelsel van waterwegen in en om Leiden. 
En waar open water voorheen als hindernis voor het  
verkeer en bedreiging voor de volksgezondheid werd 
gezien biedt het nu een uitgelezen kans om de stad 
duurzamer, aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het 
water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen 

worden. Wij hebben daarom het initiatief genomen 
voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle 
bij het water in Leiden betrokken partijen gedeelde 
overeenkomst met uitgangspunten en plannen voor hoe 
en nu in de toekomst met het water in Leiden om te 
gaan. Het gaat hierbij zowel om het water in de Leidse 
binnenstad, als ook in de andere wijken van Le3iden en in 
de regio.

Als betrokken partijen zien we de gemeente, de politieke 
partijen en het Hoogheemraadschap, maar o.m. ook 
de burgers, wijkverenigingen en Leiden Marketing 
en Centrummanagement. Voor de Blue Deal Leiden 
Waterstad willen we met hen gezamenlijk uitgangspunten 
en plannen voor het water identificeren en formuleren. 
Zaken die aan de orde kunnen komen in de Blue Deal 

Leiden Waterstad zijn bijvoorbeeld vervoer en transport 
over water van personen en goederen van de regio naar de  
Leidse Binnenstad vice versa, schoon grachtenwater en 
plekken voor recreatie.

We willen de Blue Deal met alle betrokkenen bespreken 
en concluderen op een symposium in de Marekerk op 
woensdag 27 oktober 2021.
Contactpersoon : Ton van der Zon, e-mail: bluedeal@
waterambachtleiden.nl

GROEN 
DICHTERBIJ
Er zijn in onze wijk vast een aantal buurttuinen, denk 
aan het Runderplein, die we niet kennen.  Dit zijn 
tuinen in openbaar groen die door buurtbewoners 
worden onderhouden. Zijn er misschien  nog tuinen 
die niet bij de buurtvereniging  bekend zijn?  Willen 
de contactpersonen zich melden via secretariaat@
maredorp.com. De ervaring leert dat buurttuiniers 
in dezelfde wijk elkaar niet altijd kennen maar wel 
veel aan elkaar kunnen hebben. Dan kunnen wij  u in 
verbinding brengen het gemeenteteam. 

Gelukkig in Maredorp ziet de oplettende wandelaar in het 
straatbeeld steeds meer geveltuintjes: in samenwerking 
met de gemeente ‘tegel er uit, plant er in’.

Groen geeft verkoeling, vergroot de biodiversiteit en 
zorgt ervoor dat niet al het regenwater in het riool 
terecht komt.

DE TIJDEN VAN TOEN
DE SLOPPEN VAN MAREDORP

“Het is nog maar 
10 jaar geleden dat 
op dit grondgebied 
de meest ergerlijke 
woningtoestanden 
heerschten, welke 
men zich denken 
kan en die men in 
het tegenwoordige 
tijdsgewricht 
nauwelijks voor 
bestaanbaar zou 
houden.” Dit 

schreef het Leidsch Dagblad op 7 januari 1938 over de 
krotwoningen die voorheen in de Bouwelouwensteeg 
en Paradijssteeg stonden. Superkleine woningen zonder 
toilet, met lekkende daken in nauwe stegen waar soms per 
woning twee grote gezinnen bivakkeerden.

De Bouwelouwensteeg en Paradijssteeg liepen in die 
tijd van de Haarlemmerstraat tot aan de Oude Vest, 
doorkruist door de Van der Werfstraat. De gemeente 
besloot eind jaren twintig van de vorige eeuw om het 
deel van de stegen aan de kant van de Oude Vest volledig 

af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Zo 
ontstonden de onlangs gerenoveerde  Grevenstraat en de 
Druckerstraat, beide vernoemd naar twee heren die zich 
inzetten voor verbetering van de woonomstandigheden 
in Leiden. Het Leidsch Dagblad was erg onder de indruk 
van deze nieuwe woningen. Ze hadden voldoende licht 
en lucht in tegenstelling tot de bedompte woningen die 
er eerst stonden. In de woorden van de krant werd “het 
conglomeraat van krotwoningen vervangen door een 
complex frissche arbeiderswoningen”.

DE VIER KRAKERS VAN DE 
VOLMOLENGRACHT

Waar nu de zes appartementen van Volmolengracht 12 
t/m 16 staan, bewoonden in 1989 vier krakers enkele 
oude panden die steeds verder aan het verkrotten waren. 
Tijd voor sloop vond de gemeente want geld om de 

panden op te knappen, had ze niet. Alleen moesten die 
vier krakers er eerst uit. Dat kreeg de gemeente met 
een kort geding voor elkaar, zo berichtte het Leidsch 
Dagblad op 6 december 1989. Tijdens de zitting vroeg de 
kraker die de moeite had genomen op te komen dagen, 
de rechter om bijna twee maanden ontruimingstermijn. 
Maar de gemeente wilde snel tot sloop overgaan om zo 
een subsidie niet mis te lopen. De rechter probeerde de 
partijen tot een compromis te brengen. De kraker was 
echter niet slim bezig door de rechter steeds in de rede te 
vallen en die had daar op een gegeven moment genoeg 
van. De rechter stelde de ontruimingstermijn vast op 
slechts twee weken.

De gemeente had de aanwezigheid van de kraker en 
zijn kompanen in de panden overigens langere tijd 
gedoogd. Er was zelfs sprake van een ruimhartige 
gebruikersovereenkomst. Tijdens de zitting stelde de 
kraker dat die overeenkomst hen beschermde tegen 
ontruiming. Daar ging de rechter ook niet in mee. 
De krakers moesten er uit. De gemeente had haar 
doel bereikt. Maar de ambtenaar die de ruimhartige 
overeenkomst had opgesteld, liet na de zitting toch 
even weten de krakers’ ondankbare houding maar niks 
te vinden:  “De geest van de nieuwe generatie…” zo 
mopperde hij.



ZUIVELHOEVE  
Met een snelle inventarisatie van de winkelstand in de 
Haarlemmerstraat zien we gelukkig een aantal nieuwe 
winkels! Te beginnen met de Zuivelhoeve. Van oorsprong 
uit het Oosten van het land een vestiging geopend met 
delicatessen, zuivel, tapas, wijn, speciaalbier en kazen. Deze 
Nederlandse keten met zestig winkels is dit de nieuwste loot 
sinds  augustus afgelopen jaar. Vergeet niet oog te hebben 
voor kruidenmixen en de alom geliefde boerenyoghurt.
Haarlemmerstraat 93, www.zuivelhoeve.nl

TERUG VAN WEGGEWEEST
De Pindakaaswinkel heeft twee jaar geleden de deuren 
geopend in de Haarlemmerstraat; net gewend om naar 
nummer190 te lopen, verdween de winkel uit het beeld. 
Afgelopen maart werd de locatie definitief tegenover de 
Hartenbrugkerk. In een ruimte opstelling staan de gevulde 
schappen met de meest verrassende smaken Pindakaas . 
Ooit pindakaas met karamel-zeezout of witte chocolade of 
met koffies maak geproefd? Alle zelfgemaakte pindakaas 
bestaat puur uit  pinda’s en een beetje kokosolie. Er is 
geen zout, suiker of conserveringsmiddel toegevoegd.
Haarlemmerstraat  123

LEIDEN MADE
Op 4 augustus heeft Stichting Leiden Made haar deuren 
geopend. De winkel is ingericht als kadowinkel. Zij 
verkopen lokale handgemaakte Leidse producten van 
vijf verschillende ondernemers. Met de  bedrijfsvoering 
volgen zij een nieuw concept : nieuwe ondernemers een 
kans te bieden voor hun producten zichtbaar te maken en 
een platvorm te creëren door middel van een plekje in de  
‘makers’ kast. Ga gauw een kijkje nemen!
Hooglandesekerksteeg 10

SURIPLACE
Maak het jezelf gemakkelijk voor een smakelijke maaltijd 
of een snelle hap. Royale keuze uit Nasi-Bami, Roti of 
witte rijst gerechten,  daarbij kies je uit een lange lijst van 
bijgerechten. Let op, maandag gesloten.
Haarlemmerstraat 271, www.suriplace.nl
06 288 342 89. 

GEZIEN: 
een blijvend probleem. 

En nog maar een keer. 

Leiden weer een filmstad

Straatkunst geeft  een moment van... 

We zijn 
benieuwd

COLOFON
De Marepost is een kwartaal 
uitgave van Buurtvereniging 
Maredorp-de Camp in een
 oplage van 1950 exemplaren. Puntgaaf drukwerk 
verzorgt de opmaak en het drukwerk. Huis aan huis 
verspreiding wordt door vrijwilligers gedaan.
De schrijversbrigade kan uitgebreid worden, neem via 
de mail contact op. Redactie: Nienke Branderhorst 
en Rien van Vliet, verder werkten mee: Fred Luiten, 
Lis Schadde van Dooren, Sjaak Rovers. Copy voor 
de komende uitgave voor 15 november via de mail 
inzenden. Redactieadres: Vollersgracht 12. e-mail:  
marepost@maredorp.nl
Website: www.maredorp.nl beheerd door Jaap Moggré.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Centraal nummer Gemeente voor alle vragen inzake 
Woonomgeving (afval, grofvuil) servicepunt Bouwen 
en Wonen, Parkeren  14 071
Klachten overlast horeca/evenementen 071 516 70 15
Klachten overlast Schiphol 020 601 55 55
Graffiti-meldlijn 071 532 28 78
Politie (géén spoed) 0900 88 44
Politie bij nood 112
Wijkagent Lakhdar ben Taieb 0900 88 44
Bureau Langegracht 071 525 88 65
Site telefoonnummers hulpverlening 
www.nuhulpnodighm.nl 
Site voor een probleem of idee voor de openbare ruimte 
www.verbeterdebuurt.nl 

Bestuur Buurtvereniging Maredorp-de Camp
Arthur Elias, -voorzitter- Oude Rijn 88, 2312 HH
Nienke Branderhorst, -secretaris- Vollersgracht 12, 
2312 VL, tel.071- 5 142 172
Guido de Nooijer, -penningmeester- Volmolengracht 3, 
2312 PG
Frank Maas, Vollersgracht 24, 2312 VL
e-mail bestuur: secretariaat@maredorp.nl

WORD LID!
Uw lidmaatschap versterkt, verbindt en verbetert Maredorp. 
Eén van de oudste gedeelten van de stad, tóen een zelfstandig 
dorp tot 1355, nu óns dorp tussen de Oude Rijn en Oude Vest. 
Het lidmaatschap bedraagt € 6.- per jaar graag overmaken 
op onderstaand nummer met vermelding van adres straat en 
huisnummer , óf  voor vijf jaar € 30.- overmaken. Voor de 
administratie is het prettig om per e- mail uw lidmaatschap te 
melden. Via de web-site met het aanmeldformulier opgeven is 
ook mogelijk. 

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 óur village 
between the Oude Rijn and Oude Vest. Membership € 6.-per 
year , please send us your name and address by e-mail: 
secretariaat@maredorp.nl 
IBAN: NL53INGB 000 339 75 58

KUNSTROUTE 
LEIDEN 2021
Altijd al eens binnen willen lopen bij kunstenaars en misschien 
speciaal in Maredorp? Dat kan tijdens de 27e editie van ‘Kunstroute 
Leiden’ georganiseerd door Museum De Lakenhal. Ons deel van 
de stad heeft een hoge cultuurdichtheid. Niet verwonderlijk dat 
verschillende kunstenaars, creatieve broedplaatsen, musea ook uit dit 
noordwestelijke deel van de binnenstad deelnemen aan deze route. 
Met de interactieve plattegrond stippel je zo je eigen route uit voor 
het weekend van 25 en 26 september. Alle locaties, kunstenaars en 
activiteiten vind je op www.kunstrouteleiden.nl beide dagen open 
van 12.00 uur tot 18. 00 uur. Duik in de route en vind jouw weg 
door het Leidse Kunstleven! Graag tot ziens in september onder 
meer bij: Gérardine Sep , Atelier  Clarensteeg 5


