NUMMER 4

VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt het laatste nummer van dit jaar van de Marepost. Ik maak van deze
gelegenheid gebruik om u alvast goede kerstdagen te wensen. Het nu aflopend jaar
heeft door de corona crisis een geheel andere inhoud gekregen dan wij ons aan het
begin van het jaar hadden voorgesteld. Voor onze buurtvereniging is dit jaar ook
niet zo verlopen als wij verwacht hadden. Zo is de viering van ons 9e lustrum niet
doorgegaan, konden wij geen algemene ledenvergadering houden en was het ook
niet mogelijk om op onze traditionele zomerborrel bijeen te komen. Helaas hebben
we nu ook al moeten besluiten om onze nieuwjaarsborrel in januari niet te laten
doorgaan. Maar dit alles betekent natuurlijk niets in vergelijking met het persoonlijk
leed dat de coronacrisis veel bewoners en ondernemers in onze wijk en heel
veel mensen ver daarbuiten gebracht heeft. Maar laat ik ook wat positieve zaken
vermelden. Als ik, al dan niet vergezeld door onze boxer over het Runderplein
loop, zie ik een prachtig onderhouden parkje. Hoe goed is het dat bewoners van
onze wijk met ‘groene vingers’ zich inzetten voor het onderhoud van deze kleine
oase van rust in Maredorp! Ook van een ander groen front is positief nieuws te
melden. Op 11 november heeft het burgerinitiatief Kaasmarktpark een totaalplan
voor de herinrichting van de Kaasmarkt aan de wethouders Spijker en North
aangeboden. Dankzij de inbreng van meer dan 70 bewoners van Maredorp-de Camp
en Pancras-West ligt er nu een mooi groen plan ter tafel. Verderop in dit nummer
leest u daarover meer. Er is dus gelukkig voor onze wijk nog sprake van een mooie
afsluiting van het ‘rampjaar’ 2020. Moge het jaar 2021 voor u allen veel voorspoed
en geluk brengen!!

A WORD FROM MAREDORP’S
CHAIRPERSON
In this year’s last issue of the Marepost, I would like to take the opportunity
to wish you all a very Merry Christmas. Corona has made this a completely
different year to what we had imagined at the start. For the neighbourhood
association, 2020 did not go quite as we expected. For example, the celebration
of our 9th lustrum did not take place, we could not hold a general members
meeting and it was also not possible to meet for our traditional summer drinks
party. Unfortunately, we have also already had to decide not to have our New
Year’s drinks party in January. But all this of course means nothing compared
to the personal suffering that the corona crisis has brought many residents and
entrepreneurs in our neighbourhood and many people far beyond. But let me
also mention a few positives. When I walk across the Runderplein for example,
accompanied sometimes by our boxer, I see a beautifully maintained park. How
wonderful is it that so many green-fingered residents of our neighbourhood are
committed to maintaining this small oasis of tranquility in Maredorp! Positive
news can also be reported from another green front. On 11 November, the
Kaasmarktpark citizens’ initiative presented a comprehensive plan for the redesign
of the Kaasmarkt to councillors Spijker and North. Thanks to the input of more
than 70 residents of Maredorp-de Camp and Pancras-West, a beautiful and green
plan has now been put forward and is on the table. You can read more about this
plan in this issue of Marepost. Not all bad news for Maredorp this year therefore.
May 2021 bring much prosperity and happiness to all of you!!
Arthur Elias

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. Lidmaatschap: € 6.- per jaar óf voor vijf jaar € 30.- overmaken.
Wilt u per e-mail zich aanmelden met uw naam en adres. 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

DEC ‘20

OUD-VOORZITTER
OVERLEDEN
Op 1 november is onze oud-voorzitter Carel van den Ende op bijna 90-jarige leeftijd
overleden.In het voorjaar van 1972 organiseerde een groep buurtbewoners uit de Greven-,
Drucker- en Van der Werfstraat, die zich zorgen maakte over de verpaupering van de
buurt, zich in een buurtcomité. Vervolgens ging dit buurtcomité in 1975 over in een
buurtvereniging. Carel werd daarvan de eerste voorzitter. Zijn huis in de Druckerstraat 6
stond centraal als ontmoetingspunt voor het bestuur dat gevormd werd door Harry Schoch,
Lidie Bossen, Kea Fogelberg en Fred van der Pluijm.
In ons buurtblad begon Carel steevast met ‘Beste mensen van de Camp’ om vervolgens op
te roepen tot samenwerking : ‘…om delen van de binnenstad voor de sloop te behoeden
en gezamenlijk te strijden voor leefbaarheid. Immers, de instellingen die bijvoorbeeld
subsidie geven, pakken liever een hele wijk bij de lurven dan een buurtje. De reden voor
samenwerking is dat wij natuurlijk niets liever willen dat U erop vooruitgaat’.
Carel was een verbindende schakel in de buurt. Ook had hij de gave om iedereen in
zijn waarde te laten en een visie uit te dragen die brede steun kreeg van bewoners. Via
huisbezoeken, gezelligheidsavonden en via de artikelen in de buurtkrant kon hij mensen
aan zich binden voor het grote doel, namelijk om woningbouw, groen, speelgelegenheid en
parkeren voor bewoners in betere banen te leiden dan in gemeenteplannen waren bedacht.
Ook zijn vrouw Nel was een echt verenigingsmens. Het was vanzelfsprekend dat zij deel
uitmaakte van de contactcommissie van de buurtvereniging.
Ofschoon hij al lang geleden naar Raalte en onlangs naar Kampen verhuisde, behield hij
zijn Leidse lijntjes. Hij ontving maar al te graag de Marepost. Ook bleef hij contact houden
met de mensen van weleer. Carolus Bernardus Marcus van den Ende heeft veel betekend
voor óns dorp! Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Het bestuur

HET
STAAT!!!

De buurtverenging heeft in 2016
een legaat ontvangen van onze
gewaardeerde buurgenoot Aty van
der Drift. Het bestuur besloten
voor dit geld een minibiebje aan
te schaffen dat in onze buurt in de
woonomgeving van Aty, die aan
de Oude Vest woonde, een plaats
zou moeten krijgen. Er is sinds
2016 heel veel water door de Rijn
gestroomd om tot het plaatsen
van het minibiebje te komen.
Na overleg met de Gemeente èn de
eigenaar van het pand waarin het
St. Elizabeth Gasthuishof gevestigd
is èn met de coördinator van het Hof,
Manon, is onlangs de eindstreep gehaald. In de lange wachttijd, tot alle seinen op groen
stonden, heeft onze buurtgenoot Ineke van der Stok het biebje een aardiger uitstraling
gegeven met fraai decoratiewerk op het dak. Eind oktober mocht dit tweede buurtbiebje bij
het Gasthuishof geplaatst worden. Door de strenge maatregelen in Coronatijd hebben we
afgezien van een officiële ingebruikstelling. Dus zonder toeters, genode gasten of bellen
is het biebje door handyman Bram op een sokkel tegen een blinde muur van de garage op
het voorplein van het Gasthuishof bevestigd. Het biebje is gemaakt door de firma Visie-R.
Deze firma staat voor arbeidsmatige dagbesteding en sociale activering. Lezen maar…….

De Bewoners van de Kaasmarkt en omgeving presenteerden op woensdag 11 november een alternatief plan
voor de herinrichting van de Kaasmarkt aan de wethouders Fleur Spijker en Ashley North:

HET KAASMARKTPARK PLAN!
2.		Er is gekozen voor professionele ondersteuning. Wij als
		bewoners zijn niet allemaal expert op steden-bouwkundige,
		klimatologische en planologische aspecten. Die kennis
		werd ons (overigens gratis) aangeboden. Wat een
		geweldige meerwaarde. Dank daarvoor.
3.		We kozen voor een open uitgangspunt. Dus niet het
		plan van de gemeente werd als uitgangspunt genomen.
		De inventarisatie van de bewoners werd ons
		uitgangspunt.
4.		Er is bewust gekozen voor een werkgroep, die
		onafhankelijk kon werken buiten de buurtverenigingen
		Maredorp-de Camp en Pancras West.. De bewoners
		leidden het proces, de buurtverenigingen leverden zoals
		eenieder input.
5.		Wij hebben ons niet laten beperken door financiële
		kaders. Een mooi ingerichte Kaasmarkt is van
		toegevoegde waarde voor de hele stad en haar
		bezoekers. Dus zal de herinrichting uit de algemene
		middelen gefinancierd kunnen worden.

Op onderstaande schets zien jullie de essentie van het
plan, van de bewoners met ondersteuning van twee
landschapsarchitecten, een bouwkundige (ervaren
in procesbegeleiding en participatietrajecten) en een
klimatoloog/boomdeskundige.
En die expertise had de Bewonerswerkgroep Kaasmarktpark
ook hard nodig, want de geïnventariseerde wensen en ideeën
die vanuit de bevolking (middels 70 ingevulde enquêtes
en drie stadsgesprekken) was divers en complex. Keuzes
moesten er gemaakt worden. Maar aan het eind van dit
mooie proces tijdens de corona crisis en de vakantieperiode
(met dank aan alle betrokkenen) is er een mooi, groen,
geïntegreerd plan tot stand gekomen. En gedragen door de
bewoners van de Kaasmarkt en omgeving. Het verschil van
visie tussen gemeente en de bewoners is eigenlijk in één zin
te vatten: De Kaasmarkt wordt geen plein met bebouwing
aan het water van de Oude Rijn maar de Kaasmarkt
wordt een park!
Wat is de essentie van het Kaasmarktpark Plan:
De uitgangspunten:
1.		Er is geluisterd naar de bewoners. Via de 70 enquêtes
		en via 3 gespreksavonden met volle zalen (maar corona		proof).

Het resultaat:
A. Wij zijn trots op dit Kaasmarktpark Plan, omdat wij
		erin geslaagd zijn, om stedenbouwkundige projecten, te
		verbinden met een sterke vergroening van de
		Kaasmarkt, inclusief een sterke verbinding met het
		water, de Oude Rijn. Het groen (bomen en planten), het
		rood (o.a. de nieuwe bebouwing aan de Middelweg) en
		het blauw (de Oude Rijn) komen in het plan mooisamen.
B. De bewoners hebben gekozen voor de ‘wand’ van het
		park aan de overzijde van de Oude Rijn. Hierdoor werd
		de Oude Rijn onderdeel van het park en is het
		opbouwen van een nieuwe ‘wand’ (de grachtenpanden)
		onnodig en dus ongewenst.
C. Het Kaasmarktpark wordt zeer autoluw. Een wens
		vanuit de politiek en door de bewoners vertaald in een
		aangekleed park met naast de bomen, die allen
		behouden blijven, veel groen op maaiveld (struikjes
		ed.). Men moet zich prettig kunnen verpozen of
		verplaatsen. Natuurlijk houden wij oog voor
		noodzakelijk verkeer (hulpverleners, minder validen,
		laden en lossen). En in overeenstemming met de
		gemeente moet gezocht naar parkeergelegenheid voor
		de bewoners in de verschillende parkeergarages.
D. We hebben ruimte gereserveerd voor het parkeren van
		fietsen en zo mogelijk voor een publiek toilet.
E. De daken van de nieuwe bebouwing aan de Kaasmarkt
		worden wat de Werkgroep betreft groen, maar we gaan
		verder. Ook de gevels kunnen groen worden.
Het vervolgproces
De Werkgroep Kaasmarktpark heeft zich zeer verdiept
in de mogelijkheden die er zijn voor een vergroening
van de Kaasmarkt en daarmee van de stad Leiden. Het
Kaasmarktpark wordt naast de Burcht en de Hooglandse
Kerkgracht het derde groene stukje in het centrum van
Leiden.

OUD & NIEUW
WEET JE WAT IK ALLE MENSEN
HET MEESTE TOE ZOU WILLEN WENSEN
HET IS IN ELK GEVAL NIET
WAT ONS IS OVERKOMEN
HET ‘GEWONE’ LEVEN
DAT IEDEREEN WERD AFGENOMEN
DE HELE WERELD ZIT IN DEZE SCHUIT
PRO OF CONTRA MAAKT NIET UIT
NU WACHTEN WE OP EEN VERS NIEUW JAAR
HET LIEFSTE VOL VERBINDING
VAN EN MET ELKAAR
DEZE BRANDHAARD SAMEN BLUSSEN
EN IN PLAATS VAN AL DAT HANDEN WASSEN
ELKAAR ALS MENS WEER EENS VERRASSEN
MET LIEFDE BLIJDSCHAP OVERAL LICHT
DAT WENS IK JE IN DIT LEIDSE GEDICHT
Pink Meltzer 2020/2021

OP DE BOEKENPLANK

VERS VAN DE PERS

Peer Lab, wie kent hem niet, de legeerdump uitbater met zijn
winkel in de Haarlemmerstraat. De creatieve Maredorpergeboren en getogen rond de Haarlemmerstraat- heeft een
bundel verhalen uitgegeven. En passant staat Peter even stil
bij zijn 70e geboortejaar. Mooie hartenkreten over alles wat
hem bezighoudt in het terug en vooruit blikken. Maar liefst
honderdzestig anekdotes en ervaringen krijgt de lezer ter
overweging. Leuk om cadeau voor de sinterklaastijd of onder
de boom.
Generatieloos door
Peter Labrujère
Blz. 378.
Winkelprijs
€ 19.95

Het proces dat we gevolgd hebben en de visie en inzichten
die dat ons heeft opgeleverd heeft ertoe geleid, dat we nauw
betrokken wensen te blijven bij het verdere proces dat de
gemeente zal volgen. Het wordt immers ONS park!
De bewoners zullen geen genoegen nemen in een rol in een
klankboordgroep. Wij willen, naast de buurtverenigingen,
een formele positie in de besluitvorming. Dat noemen we
participatie. Echt meedoen! Samen maken we van een
versteend plein, een groen en aantrekkelijk park! Het gehele
Kaasmarktpark Plan is te zien op de website van de beide
buurtverenigingen.
Namens de Werkgroep Kaasmarktpark: Aloys van Rest.
het Burgerinitiatief Kaasmarktpark ontvangt graag reacties
op dit plan. Deze reacties kunnen gestuurd worden naar:
werkgroepkaasmarktpark@gmail.com.

KEN UW BUURT!
In dit laatste nummer van de 50e jaargang van de
Marepost kijk ik nog één keer - met een knipoog - naar
de Stegenpuzzel van het vorig jaar. Ik heb niet alle stegen
de revue laten passeren en ik heb nooit de pretentie gehad
om de stegen vanuit een puur historisch perspectief te
belichten. Dat laat ik graag aan historici en aan Tanneke
Schoonheim wiens boekje ‘Langs Leidse Stegen’ ik met
plezier als naslagwerk heb gebruikt.

Mijn keuze ging vooral naar die stegen waarvan de naam mij
nieuwsgierig maakte, mij deed glimlachen en een verhaal
beloofde waarbij ik soms mijn fantasie de vrije loop kon laten.
Neem nou bijvoorbeeld de Duizenddraadsteeg: die loopt,
parallel aan de Legewerfsteeg, van de Haarlemmerstraat tot
de Van der Werfstraat. Die naam alleen al doet mij denken
aan spinnenwielen en weefgetouwen. Stel u eens voor hoe
daar met duizenden draden prachtige kleurige tapijten van
Leids laken werden geweven. Tapijten die zo de sprookjes
van Duizend-en-een-nacht in zouden kunnen vliegen. Heerlijk
toch?
Welnu, zo magisch is de Duizenddraadsteeg natuurlijk
niet. Vroeger, toen de Van der Werfstraat nog Maredorpse
Achtergracht was, was de steeg langer en bestond uit de
Korte Duizenddraadsteeg vanaf de Haarlemmerstraatkant
en over de brug tot aan de Oude Vest heette het de Lange
Duizenddraadsteeg. De Lange Duizenddraadsteeg werd in
1862 door de gemeente verkocht aan brouwerij De Posthoorn
en azijnmakerij De Twee Sleutels. Omdat die twee bedrijven
de eigenaren werden van dat stuk grond moesten zij van de
gemeente de steeg aan beide kanten afsluiten met een hek.

50 JAAR OUDERIJN 142
Dat is een tijd geleden, wanneer je er bij stil staat dat
we in 1966 dit pand konden kopen. Het was een opslag
en werkplaats van de firma Ligtvoet-witgoed- gevestigd
op het Gangetje- Wanneer je voor het pand staat is één
van de drie deuren, de meest linker, vroeger een poort
geweest, de brede deur is voor de opslagruimte nu
verhuurd aan het Diaconaal Centrum de Bakkerij; de
derde deur geeft toegang tot mijn woning.
In die tijd was het helemaal niet populair om in de
binnenstad te wonen maar we vonden het een buitenkans.
En...je bent jong en wilden graag op ons zelf wonen. Na
twee jaar verbouwen konden we de woning betrekken.
Daar is het niet bij gebleven: intern is steeds wel iets
aangepast om het woongenot te vergroten. Het uitzicht
vanuit mijn woonetage is onveranderd: Boekhandel en
drukkerij E. J. Brill. Vroeger veel bedrijvigheid met
aanvoer van papier voor de drukkerij die later naar de
Kanaalweg is gegaan. Het kantoor heeft daar heel wat
jaren gezeten ik meen tot 1985. Het pand naast het Van
der Sterrepad waar de beeldhouwer Frans de Wit zijn
atelier had is met een verbouwde etage op het huis totaal
veranderd. Ik moest daar wel aan wennen, nu ja, ieder zijn
eigen smaak nietwaar.
Er zijn appartementen in het pand van De Bakkerij
gekomen. De woonomgeving veel rustiger geworden met
het verplaatsen van de opvang van dak- en thuislozen naar
het Papegaaibolwerk. Minder rumoer, fietsen voor de deur
en toeloop op de Oude Rijn. Verderop is Bengels, ook al 25
jaar. Ze doen nieuw en mooi gebruikt speelgoed. Aardige
mensen en goede buren. En een plezierige bijkomstigheid

SCHIM UIT HET VERLEDEN

Men noemde het al gauw de Hekkensteeg, een naam die
uiteindelijk officieel werd gemaakt. Daarmee verdween de
Lange Duizenddraadsteeg en kon de Korte Duizenddraadsteeg
gewoon Duizenddraadsteeg gaan heten.
‘Maar die duizend draden dan?’ vraagt u zich misschien af.
In de archieven is teruggevonden dat er in de middeleeuwen
een Duizendraadbrug – let op: met één ‘d’ – over de
Maredorpse Achtergracht bestond. Ook was er sprake van
een Duizendraadtoren op de vestwal van de Oude Vest. Het
ging blijkbaar niet over ‘draad’ maar over ‘raad’. Het zou
dus zo kunnen zijn, maar dat wordt nergens bevestigd, dat
de naam Duizendraad verwijst naar een wijs persoon uit de
middeleeuwen die raad gaf.
Logisch dat er in de loop der tijd een extra ‘d’ in de naam van
de steeg is geslopen. Immers, wat doet zo’n steeg anders in
een lakenstad als Leiden?
GanzenVeer

A

: ze nemen voor ons postpakketten aan, je mist dus niets
wanneer je even weg bent. Waar ik erg van genoten heb
waren de filmopnamen voor Baantjer jr. Fantastisch
hoe de stegen omgebouwd werden in de jaren 60- stijl.
Filmopnamen in een stuk van het centrum begon jaren
geleden al de omgeving Hooglandsekerkgracht en de
Burcht voor de film Keetje Tippel. Je bleef kijken!
Aan groente- fruit- en zuivel had je alles in een paar
stegen verder. Ach, de zuivelhandel van Gerrit en Annie
Zwetsloot in de Kuiperssteeg. Zij runde de winkel en
hij bracht de zuivel aan huis. Net als de schillenboer die
wekelijks langs kwam. Van dat soort kleine neringen, ja,
die maakten de binnenstad erg aantrekkelijk. Denk ook
aan de De Gruyter in de Donkersteeg en Van de Krogt, de
kippenboer schuin aan de overkant. Van kapperswinkel
naar Kaaswinkel, zo zie je dat en zo moet je wennen aan
een andere zaak. Wat ook anders is , is het aan-de-grachtzitten bij mooi weer, dat deed je vroeger echt niet. Nu wel
en dat is gezellig, je praat met je (verre) buren even bij. De
Peurbakkenvloot door de Oude Rijn is elk jaar vaste prik,
in mijn vriendenkring is dat elk jaar een happening. Helaas
is het dit jaar niet doorgegaan, volgend jaar beter!.
O ja, dan had je meubelzaak Corpel daar kon je het bankstel
laten overtrekken, Weet je nog de brand bij meubelzaak
Dreef, dat was de enige brand in onze directe omgeving
bij mijn weten. De firma Jilleba van het glas op nummer
106, die moeten we zeker niet vergeten in het omkijken. En
het gebouw van de Leidsche Spaarbank staat er nog steeds.
Daar kon je met je spaarbankboekje in de rij staan om geld
bij te laten schrijven of geld te storten.

Straatnamen veranderen soms in de loop der tijd. De
Pelikaanstraat heette vroeger Pelikaansteeg, maar ook
Bakkerssteeg. Er waren meer stegen met twee namen en er
waren namen die voor meer dan een steeg werden gebruikt.
Er is ook een Bakkersteeg tussen Vliet en Kaiserstraat. In
1903 besloot de gemeente om de Pelikaansteeg voortaan
alleen aan te duiden als Pelikaanstraat. In de vorige eeuw
werd de Pelikaanstraat verbreed en hij zou deel gaan
uitmaken van een belangrijke verkeersader. De huizen aan
de westzijde werden afgebroken. De oostelijke straatwand
is voor een groot deel intact gebleven. Het pand op de
hoek van de Oude Rijn (nr 130) waar nu Sushipoint zit,
staat daar al meerdere eeuwen. Toen de naam Bakkersteeg

De ingang was op de Oude Rijn.
Later is het de VSB-bank geworden. Het wonen in de
binnenstad is gewoon heerlijk. Nog steeds alles bij de
hand. Met het hebben van een auto wordt het moeilijker
om parkeerplaatsen te vinden. Er zijn steeds minder
parkeerplaatsen , je wilt niet altijd in de parkeergarage.
Ja hoor, ik ben al jaren lid van de buurtvereniging, hoort er
gewoon bij.
Els

werd geschrapt, werd het naambordje niet verwijderd.
Aan de pluggaten in de muur is te zien dat op die plek
diverse dingen op de muur hebben gezeten die het
naambordje bedekten. Lange tijd moet daar het bordje
met de naam Pelikaanstraat overheen hebben gezeten.
Later is dat naambordje verhuisd naar de lantaarnpaal in
de middenberm. Het lijkt erop dat het naambordje van de
Bakkerssteeg zowel met groene als witte verf is bestreken,
maar die verkruimelt en wie op dit moment het huis
bekijkt, zal zien dat de verf er grotendeels af is en dat de
naam Bakkersteeg intussen goed leesbaar is geworden.
Jaap Moggré

Wat ons bezig hield en houdt!

OEPS!

Je trekt de gordijnen open en dan ziet je oog dit tafereel!
Niet voor de eerste keer datje 140 71 gaat bellen. Hoeveel
onnadenkendheid van de ander kan je nog verdragen?. Ook
in deze Coronatijd wordt – na je telefoontje- alles wat niet in
de container past gewoon opgehaald door de gemeente. De
afvalcontainer is geen vuilstortplaats. Prettige dag verder

COLOFON

De Marepost is een
kwartaaluitgave van
Buurtvereniging
Maredorp-de Camp in een
oplage van 1900 exemplaren.
Puntgaaf drukwerk verzorgt de opmaak en het
drukwerk. Huis aan huis verspreiding wordt door
vrijwilligers gedaan.

ZARA

Acht panden maakten plaats voor de vestiging van het Spaanse
modemerk Zara. Zes in de Haarlemmerstraat en twee aan de
Stille Rijn. Na jaren wachten konden in oktober de deuren open.
Ondanks de nieuwe Corona-regels stond een lange rij potentiële
kopers op anderhalve meter in de startblokken om als eerste naar
binnen te gaan. Het ook is niet nix vier verdiepingen = 3200
vierkante meter, om je laten verleiden voor dames-heren of
kinderkleding.
Haarlemmerstraat 101-111

BALLONWARENHUIS

Het is een ander assortiment geworden om feesten en
partijen op te vrolijken. Was voorheen de verkoop van
feestartikelen van top tot teen in een grote diversiteit
aan hoedjes, vlaggetjes, toeters , guirlandes van papier,
maskers, kleding dát is door de Corona -crisis geheel
verdwenen. Vanaf nu staat de zaak in het teken van de
ballon. Je ziet 350 verschillende ballonnen aan de muur
hangen. En je kan zelf een ballon ontwerpen! Entrepreneur
Guido Bokstijn is de eerste in Nederland met zo’n groot
assortiment. Speciale aandacht voor de folieballon: een
omhulsel van polyethyleen en nylon waar een glimmend
laagje aluminium overheen zit.
Haarlemmerstraat 265-267

Momenteel kan de schrijversbrigade uitgebreid
worden, neem via de mail contact op.
Redactie: Nienke Branderhorst en Rien van Vliet,
verder werkten mee: Lisa Schadde van Dooren,
GanzenVeer, Jaap Moggré, Pink Melzer, Aloys
van Rest. Copy voor de komende uitgave voor 19
februari 2021. 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

