
VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt de eerste Marepost van dit jaar. Mede door 
steun van onze adverteerders zijn we in staat om ook 
dit jaar weer viermaal een kleurrijke en aantrekkelijke 
buurtkrant uit te brengen. Op deze plaats dan ook dank aan 
onze adverteerders voor hun ondersteuning!
In het vorige nummer van Marepost liet ik u weten dat 
de buurtvereniging en het Centrummanagement het 
initiatief hebben genomen om samen met bewoners 
en ondernemers een plan op te stellen om het stuk van 
de Haarlemmerstraat tussen Pelikaanstraat en Haven 
een vriendelijker en groener gezicht te geven. Na een 
eerste bijeenkomst van ondernemers en bewoners is 
naar aanleiding van verschillende suggesties besloten 
een plan uit te werken. Door een groep van bewoners 
en ondernemers wordt op dit moment hard aan dat plan 
gewerkt. We hopen binnen enkele maanden een voorstel 
tot verbetering van dit deel van de Haarlemmerstraat 
aan het College van B en W te kunnen aanbieden.                                                                                                                                       
De negen samenwerkende buurtverenigingen van de 
Leidse binnenstad hebben afspraken op papier gezet over 
hoe zij gezamenlijk kunnen optrekken. Deze afspraken 
zijn in feite een formalisering van de werkwijze van de 
afgelopen jaren. In grote lijnen komt het er op neer dat bij 
wijkoverschrijdende zaken de negen samen zullen trachten 

een eensgezind standpunt richting gemeente te formuleren.  
Zo is er onlangs een gemeenschappelijke reactie 
geformuleerd op het handhavingsplan 2023. Een belangrijk 
aandachtspunt in deze reactie is het handhavingsvacuüm. 
Dit treedt zowel overdag - door een teveel aan taken voor 
een tekort aan handhavers - als ‘s nachts op, doordat er dan 
geen handhavers actief zijn. De gehele reactie kunt u op 
onze website lezen. Zo werken de buurtverenigingen, waar 
nodig samen, maar blijft de identiteit en eigenheid van 
iedere buurtvereniging overeind.

Arthur Elias

A WORD FROM MAREDORP’S CHAIRPERSON
In front of you lies the first Marepost of this year. Thanks 
in part to the continuing support of our advertisers, we are 
again able this year to publish four editions of our colourful 
and attractive neighbourhood newspaper. Many thanks to 
our advertisers for their support!

In the previous issue of Marepost I informed you that the 
neighbourhood association and Leiden Centre Management 
have taken the initiative to draw up a plan together with 
residents and entrepreneurs to provide a friendlier and 

greener face to the bit of the Haarlemmerstraat between 
Pelikaanstraat and Haven. After an initial meeting of 
entrepreneurs and residents, it was decided to develop a 
plan based on the various suggestions provided. A group 
of residents and entrepreneurs is currently working hard 
on that plan. We hope to be able to submit a proposal for 
improvement of this section of the Haarlemmerstraat to 
the Council within a few months. The nine collaborating 
inner city neighbourhood associations have put together 
an agreement on how they can co-act. This agreement 
essentially formalizes how we have been working together 
over the past few years. It basically means that all nine 
will try and articulate unanimous points of view towards 
the municipality in cases that transcend an individual 
neighbourhood. For example, a joint response was recently 
formulated to the Council’s 2023 enforcement plan. 
Particular emphasis in our reply was given to the current 
enforcement vacuum. This occurs both during the day - due 
to too many tasks for a shortage of enforcers – as well as at 
night, when no enforcers are active. You can read the entire 
response on our website. In essence, the agreement allows 
the neighbourhood associations to work together where 
necessary, whilst at the same time preserving our own 
unique identities and individualities.

Arthur Elias

HAARLEMMERSTRAAT 

GEDEELTE TUSSEN HAVENPLEIN EN 
PELIKAANSTRAAT.

Eind vorig jaar onderging het versteende Havenplein een 
metamorfose, het zal u niet ontgaan zijn. Drie nieuwe 
bomen werden geplant en royale perken aangelegd in een 
frisse bestrating. De brievenbus is gespaard gebleven van 
een radicale verplaatsing en heeft nu rugdekking gekregen 
tegen een blinde muur tussen de hoeken van de Oude Vest 
en Haarlemmerstraat.

Als vervolg op deze opknapbeurt volgde een bijeenkomst 
georganiseerd door de buurtvereniging en het Centrum 
Management begin december van afgelopen jaar.
Na een inventarisatie werd een lijst samengesteld van 
goede en te verbeteren punten.

Positief te noemen: een aantal verkamerde panden 
met gerestaureerde winkelpuien; de historische 
straatverlichting; het autoluwe; het laden en lossen in 
venstertijden; de bloembakken aan de lantaarnpalen.
Punten van somberheid en slechte zaken: kale uitstraling-
geen boom of groen; overlast van geparkeerde fietsen 
her en der; de doorgaande fietsroute naar het centrum 
door dit gedeelte, liefst t omleiden  via de Oude Vest; 
verkeerde straatinrichting; goede aansluiting op het 
Havenplein ontbreekt; schoonmaak van de straat is slecht; 
hangplekken in een aantal stegen en het Maria Gijnzenhof 
-en steeg; voortdurende fietsen ravage tegenover 
flitsbezorger op de hoek van de Haarlemmerstraat-
Pelikaanstraat; bloemperk op het plein voor de Fat Pelican 
is geruïneerd.

Genoemde suggesties: meer fietsen rekken in combinatie 
met de invoering van Fiets Fout, Fiets Weg, (zoals van 
toepassing is in het Stationsgebied); ander wegprofiel 

door middel van aanleg bloembakken, geveltuintjes, 
kleine groenstukjes; drempels; andere bestrating om de 
snelheid er uit te halen. Uit de groep van meer dan twintig 
aanwezigen, bewoners-ondernemers is een werkgroep 
geformeerd die een voorstel maakt dat later plenair 
besproken zal worden. 

Wordt vervolgt.
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WEESFIETSEN

Wie bekommert zich over de weesfietsen.  Het lijkt wel of 
de tijd geen invloed heeft op deze stalen rossen. Weken, zo 
niet maanden, staan ze te wachten tot de fietsen gelabeld 
worden en door de gemeente opgehaald. De fietsen worden 
gebracht naar het depot in de Willems Barentszstraat waar 
ze -zo nodig-  worden opgeknapt. Vervolgens staan ze 
42 dagen klaar voor de verkoop in het kringloopbedrijf. 
De opbrengst wordt gebruikt om de handhaving van het 
fietsparkeren te bekostigen. Zie www.leiden.nl/melding of 
gebruik MijnGemeente-app.

CLARENSTEEG

Het nieuwe jaar is verrassend begonnen voor de 
Clarensteeg. Niet met meer groen wel kleurrijke accenten. 
‘Esther Barczal wil het breien onder de aandacht brengen’ 
stond te lezen in het Leidsch Dagblad van 26 januari. Zij 
geeft cursussen in breien en haken via de stoffenwinkel 
Meet & Make op de Stille Rijn. En wonder boven wonder 
gaat Esther verder met haar project en neemt ze de 
Mirakelsteeg ook mee, het eerste paaltje is al bekleed. En 
zo hufterproof!

RUNDERPLEIN

Geen fijn begin van het jaar voor het Runderplein! Een 
oplettende voetganger zag één van de koeien door vandalen 
bewerkt, op de grond liggen. De gemeenteploeg is na 
melding binnen een paar dagen het rund wezen ophalen 
voor herstel. Het beest staat nu weer fier op de pootjes.  
Groot compliment voor de snelle actie.

MINIBIEBJE

Helaas is het minibiebje op het pleintje voor het voormalig 
Elizabeth Gasthuis vernield. En niet voor de eerste keer! 
Het bestuur van de Buurtvereniging heeft moeten besluiten 
niet eindeloos door te gaan met het uitbesteden van 
reparaties. Mocht een lezer in Maredorp een andere locatie 
weten in een omgeving waar meer sociale controle is, én 
de zorg ervan over wil nemen, meldt u het dan via de mail 
secretaris@maredorp.nl  

OUDSHOORN SERVIEZEN 
SLUIT DE DEUREN

Oudshoorn Serviezen en Kookwinkel verlaat na 150 
jaar onze stad. De winkel met de etalage vol met 
mooie serviezen en design kookbenodigdheden in de 
Haarlemmerstraat verhuist naar Hillegom. Daar heeft de 
vierde generatie Oudshoorn de mogelijkheid om naast de 
‘stenen’ winkel hun webwinkel te laten groeien.
En die webwinkel is een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering. Naar eigen zeggen is Oudshoorn één 
van de grootste spelers op de online serviezenmarkt in 
Nederland. Terwijl de Leidse Courant bij het 100-jarig 
bestaan in 1973 nog schreef dat het bedrijf in Leiden en 
omgeving “enige naam” had verworven.

Van oorsprong was Oudshoorn een koudsmederij, 
gevestigd aan de Groenesteeg. Piet Oudshoorn, met wie 
het allemaal begon, produceerde en repareerde haarden 
en kachels. Al snel begon zijn vrouw met de verkoop van 
allerlei huishoudelijke artikelen. Dat resulteerde in de jaren 
dertig in een winkel in de Haarlemmerstraat. Na de oorlog 
verschoof het assortiment naar servieswerk (toen nog 
galanterieën genoemd).

KWALITEIT
De (web)winkel biedt een breed assortiment aan 
kwaliteitsserviezen, van Revol tot Wedgwood. Ook op het 
gebied van keukenbenodigdheden verkopen zij de betere 
merken zoals Alessi en Zwilling. De planning is dat de 
winkel in Hillegom in april 2023 open gaat. De webwinkel 
blijft zonder onderbreking doorgaan.

VREEMD, VREEMDER, 
VREEMDST
Vuilprikken confronteert je soms met de menselijke 
tegenstrijdigheden. Zo zie ik bij de afvalbakken op de 
Kaasmarkt mensen hun glas brengen en in de glasbak 
deponeren. Echter, de metalen dekseltjes en plastic 
doppen van de potjes en de flesjes worden dan achteloos 
naast de bak op straat gegooid. Of men neemt alle moeite 
om met plastic boodschappentassen vol oud papier 
naar de bak te komen om dan na leging de plastic zak 
vervolgens onder het hengsel boven de bak te proppen 
en weg te lopen. Vreemd. Maar vreemder kan het ook, 
als men plastic flessen in de glasbak of de papierbak 
doet. Of erger, keukenafval in de kledingcontainer stort 
omdat men het pasje van de afvalcontainer is vergeten 
of gewoon geen pasje heeft en toch van de rotzooi af 
wil. Alleen, de afvalbak zit nu eenmaal op slot. En ik 
kan me ook redelijk verbazen over de mens die met de 
auto naar de bakken komt om daar zijn grofvuil neer 
te zetten. Waarom niet gewoon naar de milieustraat 
rijden? Blijkbaar hebben we in dit land inmiddels een 
diepgeworteld gevoel ontwikkeld om afval te scheiden en 
naar de desbetreffende bakken te brengen, maar eenmaal 
daar aangekomen laat het gevoel ons blijkbaar af en toe 
in de steek en is het dan belangrijker om de rotzooi achter 
te laten en kwijt te zijn, dan het hele proces tot een 100% 
goed einde te brengen. Hoewel ik het persoonlijk nog 
steeds het vreemdst vind dat rokers het normaal vinden 
om overal en nergens hun plasticjes, pakjes en peuken 
weg te gooien. Dat zit – helaas - blijkbaar ook in onze 
cultuur verankerd. Die cultuur mag wat mij betreft dan 
ook heel snel overboord.

Uit de krochten van de klimop 

Over verankeren gesproken. Eind oktober, begin 
november is de Oude Rijn tussen Pekbrug en 
Donkersteeg aan beide zijden opnieuw ingericht. Bredere 
boomspiegels, nieuwe fietsstandaarden, her en der 
een bankje. En geen enkele parkeerplaats meer tussen 
Pek- en Kerkbrug. Een prachtig gezicht, maar om de 
boomspiegels opnieuw in te richten werd alle bestaande 
beplanting verwijderd. Bij sommige spiegels betekende 
dat het weghalen van een klimop die al heel veel jaren 
zijn best had gedaan om zoveel mogelijk ruimte en 
boom in te nemen. En dan valt je oog als vuilprikker 
ineens op alle blikjes, flesjes en plastic bekertjes die 
vaak al jaren moeten hebben opgesloten gezeten in de 
krochten van de klimop. Archeologisch vuilprikken. 
Maar niet verbazingwekkend. Tijdens en na 3 oktober 
vorig jaar bijvoorbeeld heb ik vele boomspiegels hier 
in de straat mogen reinigen van alle troep die er – 
ondanks alle vuilnisbakken – in achter wordt gelaten.
Tien vuilniszakken vol in drie dagen tijd. Dat moet toch 
beter kunnen? Ik ondersteun dan ook van harte de actie 
van de buurtvereniging richting 3 October Vereeniging 
om een opruimcommissie met bijbehorend evenement 
te organiseren op 4 oktober. Eén keer archeologisch 
vuilprikken zou toch genoeg moeten zijn geweest. Aan de 
slag!

Sjaak Rovers



HOFJES IN MAREDORP: 
MEERMANSBURGHOF
De serie Hofjes in Maredorp/De Camp nadert zijn slot. 
Er worden nog twee hofjes besproken: in de volgende 
editie het Joost Fransen van der Lindenhofje en in deze 
Marepost het Meermansburghof, het grootste hof(je) 
van Leiden. 

Het Meermansburghof is gelegen aan de Oude Vest 159 
en werd in de 17e eeuw gesticht door een rijk echtpaar: 
Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburg. Hiermee 
is ook meteen de naam van het hof verklaard. Het is 
een samentrekking hun beider achternamen. Maerten 
Meerman had zijn fortuin verdiend als bewindsman bij de 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).  
En zoals bij zovele hofjes gold ook bij dit hof een eis, 
namelijk dat je een alleenstaande christelijke vrouw moest 
zijn en bovendien ouder dan 40 jaar.  
 
Oorsprong 
Op de plek waar het Meermansburghof staat, stond eerder 
een klooster, Nazareth genaamd. Deze heeft eind 16e eeuw 

dienst gedaan als leprozenhuis. Daarna werden er vele zeer 
kleine arbeiderswoningen gebouwd, waardoor dit complex 
het Mierennest werd genoemd. Het echtpaar kocht dit 
complex van de gemeente Leiden en gaf in eerste instantie 
stadstimmerman Anthony van Breetvelt opdracht voor 
de bouw van het hof. Toen deze in 1681 overleed, kreeg 
Jacobus Roman de opdracht het hof te verder te bouwen, 
inclusief poortgebouw en regentenkamer. Jacobus zou later 
de hofarchitect van stadhouder Willem III worden. 
 
Rijksmonument 
Het Meermansburghof telt momenteel 30 huisjes en 
is vrij toegankelijk (weliswaar gesloten van 22.00 
– 08.00 uur) waarbij uiteraard de privacy van de 
bewoners gerespecteerd dient te worden. Het hof is een 
rijksmonument en heeft een prachtige toegangspoort, 
een regentenkamer en een fraaie waterpomp middenin 
de tuin. Boven het poort is een meerman (een mannelijke 
zeemeermin) te zien en daarnaast twee paarden voor 
een toren. De regentenkamer is een van de absolute 
pronkstukken van het hof. De stichters hadden bepaald 
dat.… ‘onse eijgen Conterfeitsels, met die van onse Dogter 
Za. altijts sal moeten blijven.’ 

En hun portretten 
(conterfeitsels) 
hangen zoals 
beschreven in de 
regentenkamer, 
alsmede van vele 
regenten. De 
regenten van het 
hof vergaderen 
nog steeds in de 
regentenkamer, 
die ook gehuurd 
kan worden voor 
een evenement. 
In de regenten-
kamer zijn 
geregeld 
concerten. 

Fred Luiten

STAND VAN ZAKEN 
CULTUURKWARTIER
Het is alweer even geleden dat we de buurtbewoners 
hebben geïnformeerd over de stand van zaken in het 
Cultuurkwartier. Nadat we in een reeks brainstorm 
bijeenkomsten heel veel ideeën hebben opgehaald bij en 
met de bewoners , culturele instellingen en ondernemers, 
hebben we in de afgelopen tijd veel contact gehad met 
andere stakeholders en initiatieven om het Cultuurkwartier 
goed te laten ‘landen’ in wat er verder in de stad gebeurt. 
Er is regelmatig overleg met het Bio Science Park, 
omdat het Cultuurkwartier de verbinding is tussen het 
Bio Science Park en de rest van de stad. We volgen 
actief de ontwikkelingen rond de herinrichting van het 
Stationsgebied, het Energie Park en het Singelpark. Naast 
deze meer beleidsmatige en strategische besprekingen, zijn 
we ook concreet in de wijk aan de slag gegaan.

Een aantal culturele instellingen – Kijkhuis, Museum 

Boerhaave, de Nobel-  zijn begonnen met het vergroenen 
van de wijk door de aanleg van geveltuinen en een heel 
aantal bewoners en ook Portaal hebben zich daar bij 
aangesloten. We hebben vanuit de werkgroep Groen van 
het Cultuurkwartier een aantal plantdagen georganiseerd 
(o.a. op Burendag 24-25 september) en hebben we bij 
bewoners bolletjes rond gebracht.  

In november/december hebben we een aantal ontwerp 
bureaus uitgenodigd om -op basis van alle ideeën die 
zijn voorgesteld- een visualisatie te maken over hoe het 
Cultuurkwartier er uit zou kunnen zien. Wij zijn nu druk 
bezig om dit verder uit te werken zodat we het in april/
mei weer met de bewoners kunnen delen en jullie feedback 
vragen. Volg de ontwikkelingen op onze website https://
cultuurkwartierleiden.nl . 

Heb je nog vragen aarzel dan niet om  Aloys van Rest 
aljovanrest@gmail.com of Chris Enthoven 
chris.enthoven@gmail.com te benaderen, beiden 
buurtbewoners van het Maredorp en het Cultuurkwartier.

BESTE 
MAREDORPERS,
Mijn naam is Maarten Slof en voor het Project Periscoop 
(Cultuurkwartier) ben ik benieuwd naar iets in het 
straatbeeld wat ik nog niet gezien heb. Project Periscoop 
wil een nieuwe kijk naar de stad bieden. We kunnen 
namelijk verrast worden door het alledaagse. Ik ben dan 
ook op zoek naar ‘opzienbarendheden’: oogstrelende 
ornamenten, een geweldige gevel of roemruchte ramen. 
Kortom: alles wat je in de stad ziet waar een verhaal 
achter zit. Voor dit project roep ik graag uw hulp in. Wat 
is hetgeen als u over straat loopt, waar u even bij stilstaat? 
Omdat je daar ooit een interessant persoon hebt ontmoet 
of juist niet; omdat die regenpijp zo scheef hangt dat er 
helemaal geen water wordt afgevoerd maar juist aanvoert.

Hoe werkt het project?
Middels een netwerk van bijzondere periscopen 
-‘verschietjes’ genoemd- worden aanzichten, kunstwerken 
en oriëntaties omgedraaid en uitgelicht. Wanneer je door 
de periscoop kijkt is een ander beeld te zien dan je in 

eerste instantie verwacht. Je kan zo de nadruk leggen op 
stedelijke elementen die eerder niet snel opvallen.

Ze creëren een route door de wijk
De ‘verschietjes’ zullen duidelijk zichtbaar zijn in het 
straatbeeld. Ze kunnen op zichzelf staan of bevestigd 
worden aan de bestaande bebouwing.  Ze kunnen mensen 
om een gebouw heen over een muur laten kijken, waar ze 
dat voorheen niet konden. Door de ‘verschietjes’ te laten 
kronkelen door de Leidse straten, suggereren ze een route 
die vrij geïnterpreteerd kan worden.

Ze ontlokken een nieuwe interpretatie van de straat
Tenslotte zijn de spiegels in de periscoop zelf ook aan te 
passen. Je kan met een stift een cirkel zetten op de spiegel 
om de nadruk te leggen op iets in het beeld. Daarnaast 
vragen we kunstenaars een spiegel te beschilderen of te 
versieren, voor een samenspel van het werk op de spiegel 
en het stadstuk waar de periscoop op gericht staat.

Ik ontvang graag jullie ‘opzienbaarheden’ in de mail 
mcslof@gmail.com.  In de brievenbus kan ook: Lange 
Mare 71a, 2312 GR Leiden. 

Voor meer info over dit project en het Cultuurkwartier 
kunt u terecht op www.maartenslof.nl/project-periscoop en 
www.cultuurkwartierleiden.nl.

Bij voorbaat dank voor uw reactie, 
cheers, Maarten



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  
door vrijwilligers.De schrijversbrigade kan uitgebreid 
worden, neem via de mail contact op. 
Redactie: Nienke Branderhorst en Rien van Vliet en 
daarnaast de bijdragen van Sjaak Rovers,  Fred Luiten.
Copy voor de komende uitgave voor 22 mei ‘23 via 
de mail. 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
Ook te bereiken op @Wijkagent_Lakhdar op Instagram 
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 
Rien van Vliet 
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

VRAAG EXTRA LOCATIE 
VUILNISCONTAINER AAN
Het gebeurt nog te vaak dat onze buurtbewoners hun 
vuilniszakken naast de vuilcontainers zetten. Bijvoorbeeld 
omdat de container vol is of de klep vastzit. Wat veel 
mensen niet weten, is dat de containerpas gekoppeld is 
aan twee locaties, zodat in geval van een volle of defecte 
container er altijd een uitwijkmogelijkheid is. Dus een pas 
voor bijvoorbeeld de container in de Vollersgracht is ook 
geldig voor de containers bij de Druckerstraat. Het is een 
stukje verder lopen maar het scheelt een hoop zwerfvuil, 
zeker in het broedseizoen van de meeuwen.

Indien gewenst kan een derde containerlocatie toegevoegd 
worden aan de pas. Dat kan via 071-5165165. Daar zijn 
geen kosten aan verbonden.

The waste container card gives you access to a maximum 
of 2 underground containers. These are the 2 containers 
that are closest to your house. Do you want to have access 
to a third underground container? Then call +31 - 71 5 
16 51 65. Your container card will then be linked to the 
underground container of your choice free of charge.

Please don’t leave your waste bags next to the container. 
It causes a lot of litter.

KOMENDE 
CONCERTEN IN DE 
MAREKERK
Lange Mare 48, 16.00 uur 2312 GS Leiden

25 maart Jan Hage, orgel

8 april Henk Gijzen- orgel en solisten 
strijkersensemble van het Brederode Consort o.l.v. 
Hank Gijzen -Sabat Mater van Pergolesi.

29 april Rik Melissant, orgel

27 mei Jochem Schuurman, orgel

Vrij toegang.  Om de 
concerten te kunnen 
blijven houden is na 
afloop een collecte. 
Zie voor meer 
informatie 
https://www.marekerk.nl

Wat ons bezigWat ons bezig
hield en houdt!hield en houdt!Wat ons bezig
hield en houdt!


