VAN DE
VOORZITTER
Terwijl de eerste tekenen van een naderende lente zich
aankondigen, wil ik toch met u nog even terugkijken op
de afgelopen jaarwisseling. De burgemeester had besloten
dat tijdens de jaarwisseling de binnenstad, dus ook
Maredorp-de Camp, vuurwerkvrij moest zijn. Ofschoon
er in delen van onze wijk sprake was van minder afsteken
van vuurwerk, werd dit verbod, dat door een deel van onze
buurtbewoners werd toegejuicht, als geheel (nog) niet
goed nageleefd. Allereerst denk ik dat de oorzaak hiervan
gelegen is in het feit dat fervente vuurwerkaanhangers
in de mening verkeren dat de overheid ‘weer een mooie
traditie’ van de individuele burger afneemt. Ik kan voor dat
standpunt wel enig begrip opbrengen. Laat de burgemeester
bij de volgende jaarwisseling als compensatie voor dat
gemis, maar dan zonder veel geknal, een feestelijke
lichtshow organiseren boven de binnenstad. Op deze
wijze zou de jaarwisseling toch iets kleurrijks kunnen
behouden. Verder is de voorlichting ten aanzien van het
verbod duidelijk te kort geschoten. Ik sprak buurtbewoners,
die oprecht niet wisten, dat er ter bescherming van
mens en dier in de binnenstad een vuurwerkverbod was
afgekondigd. Ook veel in Leiden wonende buitenlanders
bleken van het verbod niet op de hoogte te zijn. Ons advies
aan de burgmeester is om volgende jaar in de binnenstad

huis aan huis een brief (in het Nederlands en in het Engels)
te laten bezorgen, waarin het hoe en waarom van het
vuurwerkverbod duidelijk wordt uitgelegd.
De buurtvereniging heeft op haar eigen wijze op 11
januari jl. in Scarlatti het nieuwe jaar ingeluid. Zeventig
leden van onze vereniging, van jong tot oud, wensten in
ongedwongen sfeer en genietend van een drankje en een
hapje elkaar een gelukkig nieuwjaar. Deze traditie kan niet
lang genoeg gehandhaafd blijven!!
Arthur Elias

A WORD FROM MAREDORP’S
CHAIRPERSON
Even tough spring is fast approaching, I would like to take
you back in time a bit to reflect on New Year’s Eve as
this year our mayor had decided that Leiden’s inner city,
which includes Maredorp-de Camp, should be a fireworks
free zone. And there was indeed noticeably less fireworks
activity in some parts of our neighbourhood, but not
everywhere. The mayor’s fireworks embargo, which has
been applauded by some of Maredorp’s residents, was not a
complete success. My personal feelings about this are that
some residents believe that government is yet again taking
away a treasured tradition. And I can relate somewhat to
that position. So I would suggest that next year the mayor
organizes a light show of sorts for the inner city residents,

NIEUWJAARSBORREL

WORD LID!

Maredorp-de Camp had its own New Year’s reception on
11 January. Approximately 70 of our members attended.
A mixed bag of people from all age groups spent a few
very enjoyable hours at Scarlatti wishing each other a
very Happy New Year and catching up. That at least is a
tradition that cannot be maintained long enough!
Arthur Elias
PS: All residents of Maredorp-de Camp can support the
neighbourhood committee through their membership.
For just 6 euros per year. I would like to use this
opportunity to especially invite our expat community
residents to join. An e-mail with your details to
secretariaat@maredorp.nl will get things started.

UITSLAG FOTOPUZZEL
‘KEN UW WIJK’

De tweede zaterdag van januari in het nieuwe jaar is
volgens een ongeschreven wet gereserveerd voor de
Nieuwjaarsborrel voor de leden van de Buurtvereniging.
Ook voor deze sessie liepen veel Maredorpers warm.
Letterlijk jong-en-oud hieven het glas en wensten een ieder
al het goede voor komend jaar, met een knipoog naar zich
zelf en voor de Buurtvereniging.

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. Lidmaatschap: € 6.- per jaar ; graag
per e-mail aanmelden met uw naam en adres of voor
vijf jaar € 30.- overmaken. Via de web-site ziet u het
aanmeldformulier opgeven is ook mogelijk.

without all the noise and banging, but with enough pump
and circumstance to mark the occasion. In addition, more
information about the embargo needs to be provided in
advance. I personally spoke to Maredorp residents who
in all honesty did not know about the embargo and the
reasons behind it. This was especially true for some of our
expat residents. The neighbourhood committee has strongly
advised the mayor to make sure people are informed in
time and personally beforehand this year. A simple letter
sent to each and every household explaining the reasons for
the fireworks embargo in various languages will go a long
way to help and should suffice.

De stegen puzzeluitslag in de Marepost december 2019:
1.st Ursulasteeg		
2. Koddesteeg
3. Lange Lijsbethsteeg
4. Bouwelouwensteeg
5.Spikerboorsteeg
6. Hekkensteeg
7. Clarensteeg		
8. Klimmendeleeuwsteeg
9. Hooglandsekerksteeg 10. Legewerfsteeg
Er waren twee inzenders die de naam van alle
gefotografeerde stegen hebben gevonden. Zij hebben de
VVV-bon gekregen .

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.- a year , please send us your name and
address by e-mail: secretariaat@maredorp.nl
IBAN: NL53INGB 000 339 75 58

De twee trotse winnaars lieten zich fotograferen.

HET GROENE-HANDEN-TEAM (GHT) VAN HET RUNDERPLEIN
U bent vast wel eens over of langs het Runderplein
gelopen. Het plein wordt omstraat door de Noord en
Zuid Rundersteeg met haaks daarop aan de ene kant de
Schagensteeg en daar tegenover de Janvossensteeg.
Het is een vriendelijk ogend plein(tje) met twee zwartwit gevlekte kunstkoeien, een struise oude kastanjeboom,
prunusboompjes, minibieb, schuurtje en veel goed
onderhouden groene borders. Omringd door een haag van
uitgelopen beukentakken die het stalen hekwerk aan het oog
onttrekt doet het plein – zeker in het voorjaar als de prunus
bloeit, de planten gaan knoppen en de kastanje zich versiert
met witte kaarsen - eerder denken aan een parkje of een
mooi en netjes onderhouden stadstuin.
Hoe dit Runderplein van nú is ontstaan? Daarover later
meer, eerst een beknopt stukje geschiedenis van een tijd
waarin heel lang nog nauwelijks sprake was van een plein,
laat staan van een runderplein. Het is best leuk om te kunnen
vertellen hoe het komt dat zo’n verstild stukje van de stad
‘Rúnder’plein is gaan heten. Dat heeft alles te maken met de
tijd dat Maredorp nog een dorp was in een landbouwgebied
met veel boerderijen en kloosters, dicht in de buurt van
Leiden. In 1355 heeft Leiden het dorp geannexeerd en werd
Maredorp een Leidse wijk.
Een van de kloosters was gevestigd op de hoek van de
Janvossensteeg en Maredorpse Achtergracht (nu Van der
Werfstraat). Dit St. Catherina of Schagenklooster werd
in 1578 afgebroken en maakte toen pas plaats voor een
‘nieuwe beestenmarkt’. Het was zo klein dat er alleen
runderen konden worden verhandeld. Varkens, schapen en
kalveren gingen naar een andere markt. In de loop van de
tijd groeide niet alleen de handel in runderen maar werd er
ook begonnen met de bouw van huizen aan de Vollersgracht.
Daarom werd in 1616 de handel in runderen verplaatst naar
de Beestenmarkt. Die lag tussen de Steenstraat en de Nieuwe
Beestenmarkt van nu.

Het Runderplein zoals het er nu uitziet, is in 2016 ontstaan
op initiatief van een groep omwonenden die zich, samen
met gemeente en buurtvereniging, hebben ingezet voor
een metamorfose van het plein. Het werd een project van
buurtbewoners, buurtvereniging en Gemeente. Tijdens
bijeenkomsten in buurtcafé De Papillion werden als eerste
alle wensen en ideeën geïnventariseerd, vervolgens een plan
van uitvoering opgesteld dat binnen één jaar is gerealiseerd.
Firma De Enk verrichtte het grondwerk en nam het groot
onderhoud voor zijn rekening. In overleg met groencoach
Nick Kooreman en daadkrachtig aanspreekpunt Wanita
Mahesh, beide van de gemeente, is toen het fijne handwerk
ten aanzien van het onderhoud opgepakt door omwonenden,
een team van vrijwilligers dat in de buurt bekend ging staan
als ‘het Groene-Handen-Team”.
Een van de eerstelingen van het groene-handen-team is
Anne Marieke. Nu zij onlangs is verhuisd, is een moment
van terugkijken met haar op zijn plaats. In het beginteam
heeft ze zich energiek ingezet voor het aanzien van het plein.
Niet alleen stortte ze zich op het schoonhouden van borders,
ordenen van schuurinhoud, trimmen van de beukenhaag en
het verwijderen van de groenaanslag van de pleinbestrating
maar maakte ze ook samen met Mirjam, ook een eersteling,
een plan van aanschaf. Er kwam (tuin)gereedschap,
speelgoed, stoelen voor de bewoners/gebruikers van het
plein. De verminkte kunstkoeien werden gerepareerd en er
kon een minibieb ‘geplant’ worden.
Zelf zegt ze: ‘Het gaat goed met het plein maar je moet
er bovenop blijven zitten. Neem nou die koeien, die zijn
hersteld en teruggeplaatst. Maar je moet altijd uitkijken
dat er niet teveel van ze gevergd wordt, ze gaan erop zitten
en springen, daar zijn ze niet op gebouwd. En dan het
vuilruimen, joh, je wilt niet weten hoe snel zo’n vuilniszak
gevuld is: blikjes, flessen, papier, peuken, gebruikte
lachgasampullen…’

Over de huidige samenwerking met de gemeente met
betrekking tot het onderhoud is Anne Marieke goed te
spreken. Mirjam en zij hebben dat ragfijn opgebouwd en
dat heeft onder andere geresulteerd in nieuwe aanplant,
zorg voor bewatering en bemesting, herstellen van schade
aan de grond, et cetera. In dat kader mogen de namen van
de firma De Enk (groot grondonderhoud) als ook die van
de groencoach Nick Kooreman (goede overlegmomenten)
natuurlijk niet ontbreken. Een grote wens van Anne Marieke
is helaas nog niet in vervulling gegaan: de aanleg van een
grondwaterpomp. De hoge temperaturen van vorige zomer
bewijzen de noodzaak van zo’n pomp. De perken waren
enorm aangetast. Als betrokken bewoners lukte het ze
niet om met een gieter alle borders van water te voorzien.
Gelukkig heeft de gemeente, na intensieve aandrang van het
groene-handen-team, regelmatig kunnen sproeien. ‘Maar,’
bepleit ze, ‘dat laat onverlet dat een grondwaterpomp de
meest makkelijke, praktische en voordelige oplossing is!’
Anne Marieke wenst het GHT (Mirjam, Ardy, Matty, en de pas
aangetreden Aloys en Annelies) veel enthousiasme, daadkracht
en groene vingers toe. En wij? We wensen Anne Marieke
alle goeds en moois in haar nieuwe huis (met tuin) en hopen
stiekem dat ze af en toe stilletjes bij ons plein om een hoekje
komt kijken en ons van positief commentaar voorziet.
GanzenVeer

PANNENBIER VOOR
THE PILGRIM RESIDENCE

VANUIT DE KLANKBORDGROEP ENERGIEPARK

Op 14 februari, ook bekend als Valentina/Valentijnsdag,
was de feestelijke bezichtiging van een vernieuwd pand aan
het Vrouwenkerkplein. Kitty Turk, voormalig uitbaatster
van café Het Paraethuys en haar zakenpartner Dennis van
Rij, hebben het voormalig ‘koelhuis’ omgetoverd tot een
fraaie ‘Pilgrim Residence’. Familie en vrienden waren
welkom voor het zogenoemde ‘pannenbier’ (dit is als het
hoogste punt bereikt is).

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het
Energiepark een klankbordgroep ingesteld. Bedoeling is
om belanghebbenden, waaronder de buurtverenigingen, te
informeren en te raadplegen over de plannen.

Het oude pand is veranderd in drie all inclusive
appartementen. Dat betekent dat het volledig gemeubileerd
is. Met alles erbij zoals serviesgoed en bestek. Je bedje
wordt letterlijk voor je gespreid. Want ook voor bedden- en
linnengoed is gezorgd. Ideaal voor langdurige bezoekers
van onze stad. Ze hebben nergens omkijken naar en kunnen
relaxed genieten van al het moois dat Leiden te bieden
heeft. Wilt u van binnen zien hoe een en ander oogt, bezoek
dan de Leidse Glibber site, op www.leidseglibber.nl voor
een impressie. Daar is ook het gedicht te horen dat ik voor
deze speciale gelegenheid heb gemaakt. Een fragment
hieruit: Pink Meltzer
LIEVE KITTY, BESTE DENNIS
WIJ STAAN NU ALLEN HIER TE SAAM
DAT IS BIJZONDER AANGENAAM
EN HAD VROEGER NIET GEKUND
KORTOM DIT IS EEN REUZE STUNT
‘DEZE GARAGE ALIAS KOELHUIS’ HOORDEN
VOORHEEN BIJ HET PRAET

EN ZIE NU RONDOM U
BEKIJK HET FRAAIE RESULTAAT
MET VEEL MEER ETAGES EN EEN DAK
HERSCHAPEN ELEGANCE EN WOONGEMAK
KITTY GING NA HAAR PENSIOEN TOCH WEER
‘IN REMISE’
ZIJ GEBRUIKTE OPNIEUW AL HAAR EXPERTISE
KLEURGEVOEL PLUS EEN HOOP SMAAK
EN ZO SCHOTEN BEIDEN RAAK!
EN ALS PIÈCE DE RESISTANCE
BEHEREN ZIJ NU SAMEN DEZE ‘PILGRIM
RÉSIDANCE’
IK WENS HEN DAARBIJ ‘BONNE CHANCE’

De afgelopen bijeenkomst werden we bijgepraat over het
proces van aanbesteding. De bedoeling is dat één partij (of
een consortium van partijen) het hele gebied ontwikkelt op
basis van de door de gemeente vast te stellen gebiedsvisie.
Bij het vaststellen van deze visie zal de gemeente de plannen
van het Nieuw Leids Bolwerk uiterst serieus nemen. Op
het terrein van het Energiepark wordt een deel van het
Singelpark gerealiseerd. Daarnaast wordt ruimte geschapen
voor horeca, kleinschalige bedrijven en woningen. Duidelijk
is nu dat de daklozenopvang gaat verhuizen, waarschijnlijk
richting Lange Gracht, daarvoor wordt in nauw overleg
met omwonenden en andere belanghebbenden een
Programma van Eisen opgesteld. In het evenementenbeleid,
dat vastgesteld wordt door de gemeente, worden ook de
eventuele evenementen voor het Energiepark meegenomen.
In de volgende bijeenkomst worden we bijgepraat over
het bestemmingsplan en de verdere procedure voor de
aanbesteding. Het zal al met al een erg langdurig project
worden, ook al vanwege het nog eens zes jaar openblijven
van de energiecentrale als ook door de procedure van
de historische Vereniging Oud Leiden om voor het
Stadsbouwhuis een monumentenstatus te verkrijgen.

PARKEERVISIE
Onlangs heeft de gemeente haar visie op parkeren voor
de komende jaren gepresenteerd. Tot 12 maart kunt u uw
reacties op het plan kwijt bij de gemeente. In onze wijk
zijn uiteenlopende meningen over autogebruik, parkeren,
fietsen en mobiliteit. Als buurtvereniging zullen we dan
ook geen inhoudelijke inspraakreactie geven. Dat neemt
niet weg dat we vraagtekens zetten bij de praktische
uitvoerbaarheid van sommige plannen. Wij adviseren u,
als buurtbewoner, daarom om de plannen te lezen en uw
reactie kenbaar te maken aan de gemeente.
LAADPALEN
Eind 2019 is er een enorme toeloop geweest op (de aanschaf van) elektrische auto’s. Het aflopen van de regeling
voor gunstige bijtelling, was voor velen de reden om nog
snel te gaan voor een volledig elektrische auto. Die auto’s
moeten vanzelfsprekend geladen worden en daarvoor zijn
laadpalen nodig. In de binnenstad van Leiden is het niet
mogelijk een “eigen” laadpaal aan te vragen, maar wel
een openbare laadpaal. Heeft u een elektrische auto en
nog geen aanvraag ingediend? Ga dan naar https://openbaarladen.nl/leiden en vul uw gegevens in.
Leiden heeft beleidsregels rond de plaatsing van
laadpalen waardoor het zinloos kan lijken om een
aanvraag te doen. Staat er bijvoorbeeld binnen 350
meter van uw woonadres al een laadpaal, dan wordt
de aanvraag in principe afgewezen. “In principe” want
uw aanvraag telt wel mee bij de bepaling of er genoeg
laadpalen staan en of er genoeg parkeerplaatsen zijn
aangewezen als laadplekken. Zijn er naar verhouding veel
elektrische voertuigen voor een specifieke laadpaal, dan
kan besloten worden om een extra laadplek te creëren of
een extra laadpaal te plaatsen.
In de tussentijd is er schaarste en zullen eigenaren van
elektrische voertuigen elkaar een beetje moeten helpen.
Bijvoorbeeld door hun auto niet te lang op een laadplek te
laten staan, zodat een ander ook kan laden. De SMOOV
app kan een seintje geven als een laadpaal vrijgekomen
is. Nog een waarschuwing: parkeren op een laadplek van
een niet-elektrisch voertuig, of een voertuig dat niet aan
het laden is, kan leiden tot een forse boete. De gemeente
handhaaft hier op.
WERKZAAMHEDEN PELIKAANSTRAAT
De werkzaamheden aan het Pelikaanplein vorderen
gestaag en met het verschijnen van deze Marepost zit het
grootste deel er al weer bijna op. Deze fase is voor een
groot deel van de wijk het meest ingrijpend, omdat de
Van der Werffstraat is afgesloten. Verkeer moet daarom
via de Jan Vossenbrug en de Oude Vest rijden, waarbij
de rijrichting in de Grevenstraat wordt omgedraaid en de
Van der Werffstraat en een deel van de Oude Vest tweerichtingsverkeer worden.
Helaas blijkt ook bij deze werkzaamheden weer dat
het moeilijk is voor de gemeente om werkzaamheden
te coördineren. Eerder werd de Oude Vest bij de
Pelikaanstraat al opeens afgesloten omdat Liander, geheel
onverwacht, een gasleiding ging vervangen. De gemeente
was even vergeten dat er ook gewerkt werd aan het
Pelikaanplein. En kennelijk duurde die vergeetachtigheid
langer, want ook de herbestrating van de Oude Singel
en de werkzaamheden aan de Druckerstraat gooien
danig roet in het eten van de werkzaamheden aan de
Pelikaanstraat.
Meer informatie over de werkzaamheden aan
Pelikaanplein en later de Hooigracht vindt u op de
website van de aannemer: https://werkinuitvoering.
vangelder.com/hooigracht

OPENING FIETSPAD
Aan de rand van ‘óns dorp’ is een nieuwe doorsteek
gekomen over het water van de Maresingel. Wie vanuit
Merenwijk, Groenoord of Nieuw Leyden richting Centrum
fietst hoeft niet meer om te rijden via de Haarlemmerweg
of het kleine houten bruggetje bij het Huigpark.

MUZIEK IN DE MAREKERK:

CONCERTEN EN ORGELCONCERTEN
Zaterdag 28 maart Sabat Mater -PergolesiSolisten Caroline Stam en David Cohen-zangBrederode Consort o.l.v. Henk Gijzen.
Zaterdag 25 april Orgelconcert- Adriaan HoekZaterdag 7 juni begin Leidse Orgeldagen
Zaterdag 27 juni Orgelconcert -Jan Verschuren-

Een tweetal bestuursleden van Maredorp hebben gezien dat
een drietal fietsers over de meet gingen: verkeerswethouder
Ashley North, directeur Emmy Klooster van De Binnenvest
-daklozenopvang- en William de Jong van Energiecentrale
Uniper. Het fietspad is dagelijks geopend van 7.00 - 22.00
uur. De herinrichting van het Energiepark als onderdeel
van het Singelpark zou in het voorjaar afgerond zijn in de
planning van de Gemeente.

Zaterdag 25 juli Orgelconcert -Theo JellemaZaterdag 29 augustus Erik van BruggenZaterdag 26 september Orgelconcert -Henk GijzenZaterdag 31 oktober Requiem Mozart
Solisten en koor Bredero Consort o.l.v. Henk Gijzen
m.m.v. Anton Doornhein- orgel
zaterdag 28 november Peter Ouwerkerk

HET EERSTE
VALUTAHUIS
Tegenwoordig wordt de roker steeds meer een paria.
Nog even en je mag - bij wijze spreken - nergens meer
roken. En ook de sigarenboeren hebben het met de vaste
sigarettenprijzen en de lage marges moeilijk.
VALUTAHUIZEN
Heel, heel lang geleden was dat anders. Tot aan de komst van
de vaste prijzen was het mogelijk om te concurreren met de
prijs van tabak. Een speciale positie namen de zogeheten Valutahuizen in, sigarenboeren die steeds net onder de prijs van
hun (vele) concurrenten bleven. Er was veel onderzoek naar
de prijzen die de concurrentie hanteerde voor nodig. Aan de
Haarlemmerstraat 249 was van 1922 tot 1959 zo’n Valutahuis
gevestigd, een filiaal van het Valutahuis op de Breestraat.
De concurrentie: in een advertentie in de Leidsche
Courant van 18 juni 1920 claimde het net geopende
“Cigarettenhuis”, een paar panden verwijderd van het
Valutahuis dat zij de laagste sigarettenprijzen boden.
Vijf dagen sloeg het Valutahuis terug door te stellen dat
het Cigarettenhuis maar tijdelijk lage prijzen zou bieden

KEN UW BUURT!
Met de Stegenpuzzel achter de rug lijkt het ons aardig om
in de komende Mareposten van dit jaar wat langer bij de
historie van een aantal stegen van ons Maredorp stil te
staan. Want, zoals onder andere blijkt uit het onthullende
boek ‘Langs Leidse Stegen’ van Tanneke Schoonheim, zijn
er een aantal van de dertig stegen die in de loop der jaren
een verrassende ontwikkeling hebben ondergaan. Neem
bijvoorbeeld de Bouwelouwesteeg. In de archieven staat de
steeg al in 1408 vermeld als de Boudijn Louwenzoonsteghe,
vernoemd naar Boudijn Louwenzoon, waarschijnlijk een
belangrijk inwoner aldaar. De naam Boudijn komt van Boudewijn en Louwen – een naam die je ook nu nog tegenkomt
– was Laurens. Boudewijn wordt Bouwe en Laurens wordt,
denk aan de Leidse Èèrrrrr…, Louwe.
Zie daar: de Bouwelouwesteeg!
Mooi gevonden maar dan ga je je toch afvragen waar zo’n
korte steeg , slechts zestig stappen, zo’n lange naam aan te
danken heeft. Staat dat wel in verhouding tot elkaar?
Wat blijkt: ongeveer negentig jaar geleden liep de steeg
helemaal van de Oude Vest tot aan de Haarlemmerstraat.
Daarbij overbrugde de steeg met de Bouwelouwebrug
de Maredorpse Achtergracht. Die gracht werd in 1861
gedempt en omgedoopt tot Van der Werfstraat. Tegelijk
werd de brug natuurlijk afgebroken. Twee wereldoorlogen

en alleen bedoeld was om het Valutahuis van de markt te
drijven.
SIGARENMAZIJN Q.J. TER HAAR
Het principe van het Valutahuis is verdwenen maar op Haarlemmerstraat 249 is nog steeds een sigarenboer gevestigd,
namelijk Sigarenmagazijn Q.J. ter Haar. Inmiddels staat de
tweede generatie Ter Haar achter de toonbank. Rob ter Haar
vertelt: “Toen gevelreclames voor sigaretten verboden werden, ontdekten we de tekst ‘Het eerste valutahuis’ op de gevel. Deze tekst hebben we laten restaureren omdat het toch
een historisch begrip is.” Evenals in de tabak waren er in die
tijd ook Valutaslagers- en kaashandelaren. In de Leidsche
Courant van 18 mei 1922 staat overigens een advertentie
van Cohens Valutahuis die fietsbanden verkocht.
Rien van Vliet

en een crisistijd maakten de
buurt tot een verpauperd
gebied van dicht op elkaar
gebouwde verkrotte
huisjes zonder daglicht,
achterplaatsje of tuintje.
Vanaf 1930 komt daar
verandering in. Panden
worden gesloopt,
Woningbouwvereniging
Werkmanswoningen
bouwt nieuwe, ruime,
daglicht toelatende
woningen. Met een
nieuw stratenplan
maken kleine
smalle steegjes plaats voor twee echte straten: de
Grevenstraat en Druckerstraat die worden verbonden met
elkaar door de Maredorpse Dwarsstraat.
Nu vinden er weer veranderingen plaats in deze buurt.
Woningbouwvereniging Portaal is bezig met een grondige
renovatie van de bestaande woningen. De Grevenstraat en
Maredorpse Dwarsstraat zijn afgelopen jaar gerenoveerd
en de Druckerstraat staat nu deels in de stijgers. Naar
verwachting komt het renovatieproject eind dit jaar rond.
GanzenVeer

even lief en nieuwsgierig. Curieus om te noemen is het
feit dat ze reageren op woorden in de Griekse taal. We zijn
zelf ook wel een beetje benieuwd en stellen Chantal een
paar vragen hoe de katten hier leven. ‘Ze kunnen de hele
dag actief zijn in het café of zich terugtrekken in hoekjes
of slaapplaatsen aan de muur. Als ze naar het toilet willen
lopen ze door de kattenluikjes die verstopt zijn voor het
publiek naar hun enorme kattenbadkamer achterin het
café. En als het café sluit hebben ze hun eigen badkamer.’
Geweldig! Dan zijn onze drankjes op en gaan we er weer
vandoor. We zeggen Chantal snel gedag want ze heeft het
druk en we zijn blij voor haar! Tot de volgende keer!
Zie www.sophiekattencafé.nl
Haarlemmerstraat 241

AUTO DELEN IS EEN FEIT

Eind 2019 is de Auto Coöperatie Kaasmarkt opgericht.
Het beoogde doel: het leasen en beheren van auto’s rond
de Kaasmarkt in Leiden, bewoners van de Oude Rijn
kunnen ook participeren. Voordelen minder ’blik’ in
de wijk – duurzamer reizen en kosten besparend. De
coöperatie is begonnen met vier leden, met een subsidie
van de Gemeente. Per 1 mei beschikking over twee auto’s:
een fonkel nieuwe VW Polo TGI (aardgas) en hybride
bestelauto (aardgas benzine). Meer informatie:
auto.kaasmarkt@gmail.com

BIJ BINNENKOMST EEN HAND

Vorige week hebben wij ex-maredorper Chantal Vijlbrief
bezocht in haar eigen onderneming: het Sophie Kattencafé.
We werden warm ontvangen en gelukkig had ze nog
een tafeltje vrij, bij hoge uitzondering: je moet namelijk
reserveren!

De voordeur gaat dicht en de tussendeur, die de katten
scheidt van de boze buitenwereld, gaat voor ons open.
Eerst even handen wassen met het desinfecteerpompje
want hygiëne staat op één. Het café is al gezellig druk
en we bestellen een cappuccino en een Sunny Cat, een
heerlijke vruchten smoothie en zo zijn er nog meer gezonde
maar overheerlijke items op de kaart terug te vinden voor
je ontbijt of lunch. Het keukengedeelte is afgesloten van de
ruimte , je kan door een glazen wand alles volgen.
Dan willen we natuurlijk knuffelen en om beurten lopen
de katjes langs ons heen. Op tafel staat een bord met de
huisregels en die nemen we door. Wat ons opvalt is dat de
katten zo heerlijk vrij zijn. Ze moeten niks en dat maakt
ons blij. De sfeer is familiair en laagdrempelig. Je ziet geen
haartje op de grond of op de tafel, wat goed zeg!
Er staan krabpalen van onbehandeld steigerhout en aan
de wand ligplanken met opstapplankjes. Acht katten: drie
poezen en vijf katers, wonen er bij Chantal in het café en
allemaal zijn ze nauwkeurig geselecteerd door P&M Cats
Care op Kreta ; ze zijn allemaal ‘geholpen’. De meeste
katten zijn broers en zusjes van elkaar en stuk voor stuk

HAPPY
FLOWER

Lopend door de
Haarlemmerstraat
richting voetgangersoversteekplaats
Pelikaanstraat word je
verrast: een stralende
Happy Flower etalage.
Stap je over de drempel
dan kom je ogen te
kort om alles in je op
te nemen aan kleur en geur. In het midden staat een lange
etalagetafel waarop de fusten staan gevuld met een groot
assortiment aan bloemen, takken -al of niet bloeiend.
Daarnaast een wandrek met diverse soorten kleurrijke
vazen, aardewerk of glas. Ook tref je een stellage met
een groot aanbod van vele soorten thee. Want wanneer
je de tijd neemt om je boeket samen te stellen en te laten
binden doe je dat onder het genot van een kopje verse thee
of koffie naar keuze. Bloemen zijn belangrijk, immers
alle hoogte-en dieptepunten in het leven worden met
bloemen geaccentueerd. Dat kunnen serieuze zaken zijn
naast vrolijke aangelegenheden. Je krijgt alle ruimte en
gelegenheid om tot een keuze van je hart te komen.
De verhuizing van de Turfmarkt nummer 11 naar
Haarlemmerstraat nummer 247 sinds oktober afgelopen
jaar ligt meer in het winkel-loop-gebied. Dat is een
op vallende vooruitgang beamen de enthousiaste
medewerkers. De jonge bloemistenbrigade die je te woord
staan hebben allemaal een bloemisten-vakopleiding achter
de rug. Ze maken boeketten -door speciale mensen- voor
speciale wensen. Deze jongeren met een beperking: zij zijn
eigenlijk het (bloemen) hart van de winkel !
Haarlemmerstraat 247

LOGICA = LOGISCH

Anderhalf jaar verscholen achter houten schuttingen als
ook uit zicht door de aan-, en afvoer van bouwverkeer,
is restaurant Logica nu weer zichtbaar. Het statige pand
waarin Logica
gevestigd is heeft in
die tijd heel wat aan
zich voorbij zien gaan.
Toen de ondernemers
Bianca van Went en
Bart van Leeuwen in
2013 hun passie voor
eerlijk eten en drinken
eindelijk konden delen
met bezoekers, duurde
het nog geen jaar of
er werd begonnen
met de bouw van
de Catherinabrug
Vanaf NU alle misère achter
met vervolgens de
de rug…
Catherinasteeg die

het ‘gat van Van Nelle’ moest opvullen. Al die beroering
gaf een moeilijke zichtlijn naar Logica waardoor weinig
passanten de moeite namen om binnen te stappen. De
uitdaging in het bestaan werd pas echt voelbaar toen de
Stille Rijn afgesloten werd omdat werd begonnen aan
de bouw van een complex op de plek waar vroeger het
gebouw Langezaal stond. Bikkelen werd het parool van
Bianca en Bart!
Nu, aan het begin van hun zevende jaar op de Stille
Rijn, mogen voor Logica de goede tijden aanbreken! Na
al die magere maanden staat de keukenbrigade én het
bedieningsteam onverslagen voor je klaar.
Elk seizoen biedt Logica een nieuwe kaart van vegetarische
en veganistische gerechten die uit honderd procent
biologische producten zijn samengesteld. Behalve voor een
lunch kan je op donderdag-, vrijdag-, en zaterdagavonden
ook vanaf 18.00 uur aan tafel gaan voor een diner. Naast
de diverse biologische sapjes en waters heb je tevens een
verrassende keuze uit een prima assortiment wijnen.
We gaan Bianca en haar partner Bart toewensen dat vanaf
heden méér dan zeven vette jaren mogen aanbreken. Met
gastvrijheid en voortreffelijke kookkunst zullen zij hun
standaard hoog houden in het gerestaureerde en smaakvol
ingerichte rijksmonument. Het moge duidelijk zijn: hun
kwaliteit én enthousiasme zijn onverminderd groot.
Kijk ook eens op www.lunchroomlogica.nl
Stille Rijn 11

COLOFON

De Marepost is een uitgave
van Buurtvereniging
Maredorp-de Camp in een
oplage van 1950 exemplaren. Drukkerij Puntgaaf
verzorgt de opmaak en het drukwerk. Huis aan huis
verspreiding wordt door vrijwilligers gedaan.
Momenteel kan de schrijversbrigade uitgebreid worden,
neem via de mail contact op.
Redactie: Nienke Branderhorst, Rien van Vliet,
Lisa Schadde van Dooren, GanzenVeer.
Copy voor de komende uitgave voor 22 mei.
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 Willem van Egmond
06 50 56 14 10
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
Hanna Verhoef, Oude Vest 121, 2312 XV
e-mail bestuur: secretariaat@maredorp.nl

