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2013  

In 2013 zal het zover zijn dat 
onze buurt 400 jaar bestaat. Onze 
buurt is dan ook de oudste buurt 
van Leiden buiten de singels! 

Het was op 24 januari 1613 dat 
het toenmalige weiland tussen de 
huidige Rijnsburgersingel, 
Marislaan, Schutterstraat en 
Maredijk in 39 kavels overging in 
handen van 12 nieuwe 
grondeigenaars.  
Daarmee werd de basis gelegd 
voor de Maredijkbuurt. Een aantal 
van de toenmalige perceelgrenzen 
is zelfs nog steeds herkenbaar. 
 

Uiteraard mogen we het 400-jarig 
bestaan van onze buurt niet 
ongemerkt voorbij laten gaan! Die 
mijlpaal moet groots gevierd 
worden! 

Even voorstellen 
Eeuwfeestcommissie 
Ter voorbereiding van dit festijn is 
begin dit jaar een heuse 
Eeuwfeestcommissie aan de slag 
gegaan, bestaande uit de 
volgende buurtbewoners: 
 

* Friso de Jong, Maredijk 71 
* Jan Gogelein, Maredijk 86 
* Jan Hengstmengel, 

Vendelstraat 10 
* Joke Spannenburg, 

Poelgeeststraat 20 
*  Ton van Rooijen,  
 Schutterstraat 8 
 
Graag vertellen wij u in deze 
nieuws-brief wat meer over de 
geplande festiviteiten in het 
eeuwfeestjaar 2013. 
 

Start activiteiten 

In januari 2013 zal de aftrap van 
de festiviteiten plaats vinden, 
waarschijnlijk in combinatie met 
de nieuwjaarsborrel. Vanaf dat 
moment zal er een aantal gadgets 
verkrijgbaar zijn; we denken o.a. 
aan een jubileumkalender, t-shirts 
met jubileumopdruk en zelfs echte 
jubileumpostzegels. De buurt zal 
verfraaid worden met een aantal 
historische tuinpoorten, zoals deze 
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in de 17de en  18de eeuw aan de 
uiteinden van de drie [!] 
Aloëlanen gestaan hebben.  

Voor het vervaardigen van deze 
(houten) tuinpoorten hebben we 
uiteraard materiaal en menskracht 
nodig. Doe uw oude hout of 
plaatmateriaal dus niet zomaar 
weg, want misschien kunnen we 
het goed gebruiken. 
 

Feestweek 

In de periode 8–15 juni 2013 is 
een feestweek gepland, met een 
grandioos eindfeest op zaterdag 

15 juni 2013. Houd die datum 
alvast vrij!  
 

Vermoedelijk zal in de feestweek 
ook het buurtjubileumboek 
“Gelegen buyten de Maren-Poort” 
verschijnen.  
Het eerste exemplaar ervan zal, 
als het even kan, aan een VIP 
overhandigd gaan worden. Meer 
details over omvang, prijs en 
voorintekening hoort u nog van 
ons. 
 

Monumentendag 

Op zaterdag 14 en zondag 15 
september 2013 zullen de 
jaarlijkse Open Monumentendagen 
plaats vinden. Die willen we 
aangrijpen om heel Leiden met 
eigen ogen te laten zien hoe 
bijzonder de geschiedenis van de 
‘populaire’ Maredijkbuurt eigenlijk 
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is en hoeveel interessante 
monumenten er wel zijn.  
Dat kan alleen als zoveel mogelijk 
eigenaars/bewoners van monu-
menten in onze buurt willen 
meewerken door hun huis op één 
of twee dagen open te stellen voor 
bezichtiging. Bezit/bewoont u een 
monumentaal pand in onze buurt, 
denkt u er dan alvast over na 
s.v.p. Op onze beurt willen wij u 
graag helpen een aantal 
historische gegevens over uw 
pand op papier te zetten, zowel 
voor uzelf als voor belangstellende 
bezoekers. 
 

Let wel: 
dit is nog niet alles 
Er zullen bijvoorbeeld ook één of 
meer presentaties en rond-
leidingen gehouden worden, en er 
wordt hard aan gewerkt om de 
buurt te laten ‘trakteren’ op 
historische lantaarnpalen. 
 

Website 

Binnenkort hopen we een website 
over het eeuwfeest te lanceren, 
met informatie over de 
geschiedenis van de buurt en 
meer informatie over het feest-
programma. Bent u bereid ons 
daarbij te helpen en heeft u 

ervaring met het bouwen van 
websites, laat het ons weten. 
 
 
Krijgt u er al net zoveel zin in als 
wij? 
 
Mocht u zelf nog leuke ideeën 
hebben voor de viering van het 
eeuwfeest, laat het ons weten (bij 
voorkeur schriftelijk of per e-
mail). Alle ideeën zijn welkom! 
 
Namens de Eeuwfeestcommissie, 
Jan Hengstmengel (voorzitter) 
Tel. 5222176 
e-mail j.hengstmengel@zonnet.nl 
 


