
Nieuwjaarsrecept

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje van kracht. Eén 
van de veel gehoorde goede voornemens is toch 
wel: gezonder eten! Misschien dat onderstaand 
bijzondere recept hierin een bijdrage kan leveren. 

Het is helemaal in, makkelijk te maken en 
bovenal supergezond!: De groene smoothie

Benodigdheden: 
 een blender

Ingrediënten:

 Verse spinazie (200 gram)

 2 gepelde sinaasappelen

 1 groene appel in stukjes met de schil

 1 glas water

 Eventueel wat ijsklontjes

Bereiding:
Alles in de blender doen en mixen! 

Heeft u ook een recept dat u met uw 
buurtgenoten wilt delen? Mail dan 
naar info@morsetekens.nl

Morslint
Wandelroute door de Hoge Mors

Met melkbussen door de Lage Mors
Herinneringen van een wijkbewoonster

vernieuwd magazine !

Er gebeurt veel in de Mors, 
in zowel de Hoge als de 
Lage Mors. Het is soms 

moeilijk om iedereen op tijd te berichten of te 
benaderen. Daarom hebben we naast de flyers, 
nieuwsbrieven en aangeplakte berichten in de 
vitrinekasten, nu ook een groep aangemaakt op 
facebook voor de bewoners van De Mors.

Door deze facebookgroep kan iedereen kennis 
nemen van geplande activiteiten, maar uiteraard 
ook zelf leuke berichten posten. Het adres is 
www.facebook.com/groups/morswijkDe groene smoothie
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Een woord van de redact ie

Met trots presenteert de redactie het eerste nummer van 
de hernieuwde Morsetekens. Dit magazine is er voor de 
gehele Mors: Koppelstein, Hoge Mors, Bockhorst en Lage 
Mors. Met veel plezier maken wij dit magazine voor u. U 
ziet een glanzende vierkleurenuitgave die u hopelijk uitno-
digt tot lezen en u inspireert om een bijdrage te leveren. 

Dit magazine is ontstaan vanuit een idee. Het idee om met 
behulp van een magazine buurtbewoners betrokken te ma-
ken bij hun wijk. Vervolgens heeft een aantal buurtbewoners 
vrijwillig de redactie gevormd. Zonder financiering lukt het 
echter niet om een magazine te realiseren. Wij willen daar-
om de sponsoren bedanken die de eerste jaargang van dit 
wijkmagazine mogelijk hebben gemaakt: Portaal, Humani-
tas en Akerboom. Ook willen wij de gemeente Leiden niet 
onvermeld laten, die ons een startsubsidie heeft gegeven.

De inhoud van Morsetekens omvat allerlei aspecten van 
de Mors. Van de geschiedenis van de straten in de buurt 
tot aan actuele activiteiten. Zoals hierboven vermeld, 
hopen wij dat u zelf ook een bijdrage wilt leveren. Wij 

zijn nog op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die in 
welke vorm dan ook willen bijdragen aan een leuk ma-
gazine voor alle buurtbewoners. Zo zou u bijvoorbeeld 
kunnen schrijven over flora en fauna in de wijk of over 
zaken die u storen en voor verbetering vatbaar zijn. 
Of misschien heeft u wel een mooie foto van de wijk?
In dit eerste nummer hebben wij geprobeerd zo mogelijk 
en voornamelijk te schrijven met het oog op de belangstel-
ling van bewoners uit de Mors en niet alleen als redactie-
leden. Heeft u suggesties dan horen wij dit graag van u. In 
het colofon staat het correspondentieadres vermeld.

Wij hopen dat u het magazine met veel plezier zult lezen 
en wij zien uw bijdrage graag tegemoet! 

Veel leesplezier en met vriendelijke groet,

De redactie

Colofon

Initiatiefgroep wijkmagazine:
Dick Wouters voorzitter
Secretaris (vacant)
Penningmeester (vacant)

Redactie:
Loes de Blok
Martin Stapper
Lia van der Laan
Peter van der Velden
Theo Gattin (fotografie)
Gerard J. Telkamp (eindredactie)
Jan de Vries (opmaak- en eindredactie)
Pauline Escudero Lamboo (opmaak- en eindredactie)
Tony van der Haar (opbouwwerker Libertas)

Druk: Drukkerij De Bink, Leiden

Morsetekens verschijnt voor het gehele Morsdistrict
in een oplage van 4200 exemplaren
met een frequentie van 4x per jaar

Correspondentie:
Wijkmagazine ‘Morsetekens’
p/a Buurtcentrum Morschwijck
Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
E mail: info@morsetekens.nl
www.morsetekens.nl
info@morsetekens.nl

Sluitingsdatum insturen kopij
15 april 2014

Verschijningsdatum volgend nummer: 
eind mei 2014

Morsetekens digitaal:
Morsetekens is digitaal beschikbaar op onze 
website. Ook heeft drukkerij De Bink een gratis 
app met een “boekenplank” waarop het tijd-
schrift te vinden is (voor iOS en Android systemen)

Wilt u reageren op een van de artikelen van 
dit magazine of heeft u zelf een artikel voor 

een volgende Morsetekens?
Neem contact op via bovenstaande 

correspondentiegegevens.
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en nu is het bijna zover dat de eerste paaltjes de grond 
in geslagen kunnen worden. Voor het einde van 
de lente willen we het ‘basislint’ (zeg maar de arm-
band van het plan) gereed hebben. Daarna werken we 
door aan deelprojecten (de hangertjes van het plan).
Naast de gemeente Leiden werken we hiervoor samen met 
organisaties uit de buurt zoals Libertas (dat het buurtcen-
trum Morschwijck beheert), Woningcorporatie Portaal, 
Radius (welzijn en zorg voor ouderen), ‘s Heeren Loo (be-
kend van o.a. Deksels!) en Rivierduinen (bekend van o.a. 
de fietsenmaker aan de Diamantlaan). Deze laatste twee 
organisaties zijn relatief nieuw in de buurt. Het zijn zorgin-
stellingen met nieuwe bewoners aan de Diamantlaan die 
graag bij willen dragen aan hun nieuwe woonomgeving.

Wat gaat u hiervan merken?
Als eerste zult u merken dat er op verschillende plek-
ken grondig gesnoeid wordt door de gemeente.
Dit zal in het bijzonder plaatsvinden in het park aan de 
Opaalstraat en de Topaaslaan, maar ook rondom de speel-
tuin tussen de Agaatflat en de Turkooislaan. Het doel 
van dit snoeien is om de bestaande paden beter toegan-
kelijk te maken, maar vooral ook beter het park en speel-
plaats in en uit te kunnen kijken. Het zal een eerste stap 
zijn in het aangenamer maken van een wandeling om 

MORSLINT

Van heus wijkpark tot veilige oversteekplaatsen, van on-
derhoud aan voetpaden tot insectenhotel, dat is wat 
het Morslint in de Hoge Mors probeert te realiseren.

Morslint, binnenkort in de Hoge Mors!
Het Morslint is een wandelroute door de Hoge Mors die 
ontworpen en ontwikkeld wordt door een grote groep 
bewoners en lokale organisaties. Het doel van de wan-
delroute is om de wijk voor voetgangers prettiger beloop-
baar te maken, om de samenhang in de wijk te vergro-
ten en om de openbare ruimte in de wijk te verbeteren. 
De wandelroute, het lint, is ook wel te vergelijken met 
een bedelketting met hangertjes eraan; we beginnen 
met de ketting en proberen die stap voor stap mooier 
te maken door meer hangertjes aan de ketting te krij-
gen. Elk hangertje is een deelproject, zoals het maken 

van wijkpark ‘Morspark’, het verbeteren van de dich-
te gevel van winkelcentrum Diamantplein, of het ver-
beteren en afstemmen van sport en spel in de wijk.
U kunt hieraan meehelpen. Door mee te denken of door 
werkelijk mee te werken in de uitvoering.
Sinds de zomer van 2013 is aan het plan gewerkt 
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‘Basislint’ stappenplan

1.  Begaanbaar en zichtbaar maken van route.
2.  Wegnemen grootste knelpunten op route. 
3.  Herkenbaar maken route. 
4.  Markeren route en 
 het groene karakter herkenbaar maken. 

HOGE MORS
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Theater in de Mors 

In het kader van het langlopende project Atlas strijkt het 
Leidse gezelschap PS|theater dit jaar van 17 februari tot 
en met 11 april neer in De Mors! Met een tot theater 
omgebouwde bouwkeet gaan de acteurs en muzikanten 
van PS|theater op zoek naar de wereldverbeteraars van deze 
wijk, zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Iedere week 
wordt er in deze keet een voorstelling gemaakt rondom 
een vrijwilliger en de organisatie waar hij of zij voor werkt. 
Daarnaast vindt er een ware vrijwilligersestafette plaats, 
worden er theekopjes gezocht en verhalen verzameld over 
de hoop van De Mors! 

Het resultaat is te zien van 8 t/m 11 april in een voorstelling 
die zal spelen door de hele wijk, op locaties binnen en 
buiten. Met muziek en theater worden de verhalen van 
De Mors verteld en worden de wereldverbeteraars in het 
zonnetje gezet!  

PS|theater sluit met dit project aan bij het Morslint, dat 
ontwikkeld wordt door architectenbureau Popma en ter 
Steege. Met een wandelroute tussen bestaande plekken 
in de Hoge Mors wordt gewerkt aan verbetering van de 
openbare ruimte en meer samenhang in de wijk. 

Meer informatie vind je op www.pstheater.nl 

of langs het park en de speelplaats.
Verder zal er herstelwerk van enkele 
voetpaden plaatsvinden, een nieuw 
stuk pad aangelegd worden en zullen 
uiteindelijk een routeaanduiding en 
nieuwe beplanting toegevoegd wor-
den. En dat is nog maar het begin!

Voor het hele plan en meer informatie 
kunt u kijken op de website morslint.
wordpress.com
Daar vindt u ook contactgegevens en 
kunt u zien wie er tot nu toe allemaal 
meewerken aan het plan.
Wilt u via onze nieuwsbrief op de 
hoogte gehouden worden, meldt u 
dan aan via bovengenoemde web-
site. Wij zullen u dan regelmatig bij-
praten en uitnodigen voor onze in-
formatie- en ontwerpbijeenkomsten.

Josse Popma
Beeld: architectenbureau 
Popma & ter Steege

Josse Popma is architect en mede-initiatiefnemer van het Morslint. Sa-
men met zijn compagnon Jan Willem ter Steege vormen zij architectenbu-
reau Popma & ter Steege, aan de Haagweg in Leiden. Zij sturen de ontwikke-
lingen van het Morslint aan met als doel door samenwerking en afstemming 
iets voor elkaar te krijgen dat ieder voor zich maar lastig lukt. Om uitein-
delijk de Hoge Mors nog weer wat mooier, groener een prettiger te maken.
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http://www.pstheater.nl
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Weet U wie er naast of boven U woont? Is er de laatste tijd 
iets veranderd? Hangen er bij de deur van Uw vroegere 
buurman of buurvrouw plotseling vier of vijf belletjes in 
plaats van een? Dan is de kans levensgroot, nee, dan is 
het bewijs geleverd dat de woning naast, onder of boven 
U gesplitst is voor gedeelde bewoning of kamerverhuur. 
Deze ontwikkeling is de laatste maanden en jaren in snelle 
opkomst, in het bijzonder maar waarschijnlijk niet alleen in 
de Lage Mors. Soms worden woningen speciaal verbouwd 
voor dit doel, soms wordt het desbetreffende apparte-
ment zonder feitelijke verandering aan drie, vier of zelfs 
vijf huurders verhuurd. Dat kunnen natuurlijk heel aardige 
mensen zijn, maar er kan ook sprake zijn van een bepaalde 
mate van overlast (denk bijvoorbeeld aan parkeren, fiet-
sen, geluid), terwijl het eigenlijk altijd om heel tijdelijke 
bewoners gaat, die na een paar jaar weer verdwijnen. De 
toch al geringe samenhang in de buurt wordt op deze ma-
nier nog minder.

H E L P !  Z e  o n t t r e k k e n  w o n i n g e n . . .

Zullen we deze bovenwoning in zessen gaan opdelen?

De gemeente Leiden staat welwillend tegenover huiseige-
naren die hun bezit op bovenstaande wijze willen splitsen. 
Deze houding van de gemeente past  in het kader van 
een geliberaliseerd (vrijheid, blijheid) en studentvriendelijk 
beleid. Voor het fysiek  opdelen van woningen in mini-
appartementen die voor kamerverhuur worden geëxploi-
teerd, is een zogeheten onttrekkingsvergunning nodig. De 
eigenaar onttrekt immers voor bijzondere doeleinden een 
woning aan de voorraad woningen voor permanente be-
woning. De gemeente verstrekt die vergunning echter vrij-
wel automatisch, zo lijkt het. De enige voorwaarden zijn, 
behalve een omgevingsvergunning voor de verbouwing, 
voorzieningen voor brandveiligheid en een fietsenstalling 
in de achtertuin via de brandgang. (Daar moeten de nieu-
we bewoners dan wel gebruik van maken, wie controleert 
dat?) Toch valt er met enige moeite wel bezwaar te ma-
ken, al is dat geen gemakkelijke weg. Ik ken iemand in de 
buurt die al een jaar of wat in gevecht is met de instanties. 
Graag hoor ik wat anderen van de hierboven beschreven 
ontwikkeling vinden. Reacties naar gerardjtelkamp@het-
net.nl of telefoon 5315747

Gerard J. Telkamp, redactielid en bewoner Lage Mors
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LAGE MORS

mailto:gerardjtelkamp@hetnet.nl
mailto:gerardjtelkamp@hetnet.nl
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Jeanne Sitskoorn-van Egmond (geboren in 1931) zette op verzoek van de 
redactie van Morsetekens haar herinneringen aan de melkhandel op Tessel-
schadestraat 8 op papier. Deze zaak in de Lage Mors bestond uit een zuivel-
winkel en een klantenkring voor bezorging.

In 1934 was ik drie jaar, toen ik met mijn moeder en tante voor het eerst naar 
het nieuwe huis ging kijken. Beneden een huiskamer van zo’n 22 vierkante 
meter, een slaapkamer en een vierkante keuken. Boven twee kleine slaapka-
mers en een hangkast. Geen douche of badkamer, want zoiets was in 1934 
in de meeste huizen in onze buurt niet aanwezig.

Ik was toen nog enig kind. Met nog vier nakomelingen was het later bij ons 
passen en meten. De winkel besloeg zo’n 25 vierkante meter, met een klein 
magazijn er schuin achter, waar de vleeswaren en snijmachine uitgestald wa-
ren. Op de etalageruit stond “Comestibles en fijne Vleeswaren”.  Het was 
een zaak voor zuivel en wat kruidenierswaren. Mijn moeder verkocht dit alles 
aan haar klanten en een nicht van mijn vader hielp mee. Zij fietste elke mor-
gen vanuit Rijpwetering naar de Tesselschadestraat. 

Mijn vader gaf midden in de crisistijd zijn vaste baan op als magazijnmeester 
bij de vleeswarenfabriek van Van den Berg & Gerzon aan de Maaldrift. Hij 
nam een melkwijk over met 24 klanten, verspreid over de hele stad. Naar de 

Middelweg fietste hij en naar de Hoge Rijndijk, de Apothe-
kersdijk en de Oude Rijn. Hij fietste en hij trapte op zijn zware 
bakfiets in weer en wind.

De melkbussen bevatten 40 liter en voor karnemelk eentje van 
30. Ook boter en verse eieren lagen in de overdekte midden-
bak. Wanneer er tegen de vrieskou een dikke witte molton-
deken overheen lag, leken de melkbussen op de bakfiets wel  
maanmannetjes.

Men hoorde mijn vader vaak zingend aankomen. Hij had een 
prachtige bariton. Ook wanneer hij in het melkhuis zijn bus-
sen schoonmaakte, liet hij zijn stem horen. De halve Roemer 
Visscherstraat genoot mee.

Hij probeerde klanten te krijgen in onze buurt,  waar nog hal-
ve straten onbewoond waren. Dat schoot in het begin niet erg 
op. Bovendien waren er concurrenten: melkboeren die hun 
klanten zagen verhuizen en die meekwamen naar het nieuwe 
adres. Eén van hen maakte het mijn vader wel lastig. De man 
keek bij  nieuwe bewoners naar binnen, zag een harmonium 
staan en nam aan dat deze bewoners hetzelfde (protestantse) 
geloof beleden als hijzelf. Hij riep dan met luide stem: “Hai jai 
melluk van een kattelieke melkboer?” Mijn vader was dan in 
het gunstigste geval  weer een halve klant kwijt en mocht dan 
om de week leveren.
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Met melkbussen door de Lage Mors

Simon (Siem) van Egmond met de vertegenwoordiger van Nutricia, ca. 1958



10 11

Er lag schuin over de Lage Morsweg achter het Kruithuis 
een woonwagenkamp. Dat waren goeie klantjes. Mijn va-
der bezocht ze in de middag en at soms een gebakken 
visje mee op de trap van hun woonwagen. In margarine 
hadden ze geen trek; ze aten enkel roomboter. Ze poften 
zo af en toe. Vertrokken dan plotseling zonder te betalen, 
maar wanneer men na enkele weken weer terugkwam, 
was het eerste wat ze zeiden, “melkboer, je krijgt nog geld 
van me.”  De kampers lagen bij de buurtbewoners niet zo 
in de smaak, maar wij zijn er nooit aan tekort gekomen. 
We mochten ze graag. Wanneer het onweerde, kwamen 
ze weleens bij ons schuilen.

Toen het kamp rond de vijftiger jaren werd opgedoekt, 
waren we die klandizie kwijt. Jammer. Het werd stil in de 
winkel van mijn ouders besloten een aansluiting bij de in-
koopvereniging “de Spar”. Er kwam een etaleur voor de 
etalages en we deelden reclamekrantjes uit. Uitbreiding 
van het assortiment zorgde ervoor dat er meer klanten 
kwamen.

Begin jaren veertig lag er zoveel sneeuw, dat mijn pa er 
niet op uit kon met de bakfiets. Hij liet een grote houten 
slee timmeren door zijn buurman, de timmerman Ouwer-
kerk. Zo schoof hij bij zijn klanten aan. Ik was een jaar of 

tien toen ik een keer meeliep met een vijfliterbusje kokend 
water. Bij het aftappen moest ik dan het warme water over 
de aftapbuis gieten, zodat de melk eruit kwam. 

Toen ik van de Mulo kwam, in 1947, moest ik zeer tegen 
mijn zin verkoopster worden in de zaak van mijn ouders. 
Later raakte ik gewend, werkte er met plezier en bleef er 
tot 1954. Mijn ouders verkochten de zaak in 1959. Ze kon-
den nog net hun 25-jarig jubileum vieren.

Jeanne Sitskoorn-van Egmond, tot 1958 bewoonster Lage 
Mors

WIST U DAT. . .

Op donderdagochtend 9 ja-
nuari werd in het plantsoen 
tussen de Van Baerlestraat, 

de Vondellaan, de Jacob Catslaan en de Tesselschadestraat 
in de druilerige motregen Leidse televisiehistorie gemaakt. 
Midden in het groen stond een partytent met een kluitje 
regisseurs en cameramensen eromheen. De hoofdrolspe-
lers bleven onzichtbaar. Een groot en fel toneellicht leek 
wel op luchtafweer. Er werd een aflevering opgenomen 
van de door Endemol geproduceerde televisieserie StartUp 
van BNN. 

Deze soap of sitcom à la Goede Tijden Slechte Tijden speelt 
zich grotendeels af in de Leidse Meelfabriek aan de Zijlsin-
gel, waar een groepje jonge, startende ondernemers aller-
lei verwikkelingen beleeft, lief(de) en (kantoor)leed, zullen 
we maar zeggen. Ze wonen en werken in één gebouw. En 
deze nieuwbakken ondernemers worden zodoende niet 
alleen met de “uitdagingen van het ondernemerschap”  
maar ook met elkaar geconfronteerd, zodat “nieuwe lief-
des, vriendschappen en vijanden” ontstaan. 

Uitzending elke werkdag op BNN 
vanaf 19.30 uur op Nederland 3.
Zie htttp://startup.bnn.nl  

Gerard J. Telkamp, redactielid
(Citaten komen uit de folder voor buurtbewoners.)Een uitgebreid artikel met veel foto’s over de melkhan-

del van Van Egmond (1934-1959) en van De Vogel 
(1959-1999) op Tesselschadestraat 8 valt te lezen in 
het decembernummer 2013 van StielZ, het kwartaal-
blad van STIEL (Stichting Industrieel Erfgoed Lei-
den), voor 3 euro verkrijgbaar bij kantoorboekwinkel  
Primera ten Hove op het Diamantplein.
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Volgens de locatiemanager van Endemol worden de aflever-
ingen waarin scènes voorkomen die zijn opgenomen “op het 
veldje bij het ROC Mondriaan”, uitgezonden op 17, 18 en 19 
maart aanstaande. Inderdaad, schuin aan de overkant van de 
Vondellaan staat de betonnen klomp van wat ooit gebouwd 
was als de BTS (bedrijfstechnische school) C.Sweris, nu het 
ROC Mondriaan.
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LEVE DE BUURTECONOMIE

Crisis, hoezo crisis? Volgens allerlei economen beleven we 
in 2014 na vijf jaar achteruitgang een doorbraak met een 
sprongetje voorwaarts. Er wordt weer meer gekocht en 
verkocht. De werkloosheid stijgt niet sterk meer.

Ook de bewoners van De Mors hebben de afgelopen jaren 
met de crisis te maken gehad: hun loon bleef gelijk, hun 
spaargeld bracht minder op, reorganisaties op het werk, 
hun kinderen kwamen soms niet of in ieder geval moei-
lijker aan de slag, misschien bleef hun huis lang of nog 
steeds onverkocht. Maar laten we hopen dat het nu wat 
beter gaat. Tijd om te kijken naar de economie van de wijk 
of, korter gezegd, de buurteconomie.

Bij het woord buurteconomie kun je in het algemeen den-
ken aan alles wat er in de wijk wordt verdiend via lonen en 
salarissen en andere inkomens uit bedrijven, zoals indus-
trie, kantoren en winkels: het gaat dan om werkgelegen-
heid en winst. Als we onder De Mors het gehele grond-
gebied tussen spoorlijn, Plesmanlaan, A44 en Oude Rijn 
verstaan, hebben we best veel werkgelegenheid te bieden, 
want dan horen, om maar een paar grote jongens te noe-

men,  Karstens-Teekens, Heerema, Motorhuis en LIAM, Z 
& Z, Holiday Inn, Aramco, Scheepswerf Akerboom er ook 
bij. Onderwijsinstellingen (ten minste zeven stuks, waaron-
der vijf basisscholen), zorgcentra (Schouwenhove en Ro-
bijnhof) en niet te vergeten de winkelcentra Diamantplein 
en Lage Morsweg zetten velen aan het werk. En dan heb 
we het nog niet over de “randgevallen”, zoals het LUMC, 
Naturalis, het Hoogheemraadschap, het Haagse Schouw.

Maar lang niet 
alle werkne-
mers van die 
ins te l l ingen 
en onderne-
mingen wo-
nen ook in de 
wijk: de mees-
ten komen uit 
de rest van 
Leiden en uit 
de regio. Niet 
iedereen vindt 
het trouwens 
leuk vlakbij 
zijn werk te 

wonen. In de vorige eeuw werd het zelfs modern om wo-
nen en werken te scheiden. De tuinstad kwam op, wo-
ningen met veel groen ertussen. Vervuilende fabrieken 
werden geweerd, ook omdat bewoners mondiger werden. 
We herinneren ons nog de protesten van bewoners van de 
Morsweg en de Hoge Morsweg uit de jaren zeventig, toen 
de hele dag stoffige vrachtwagens van Wernink voorbij 
denderden. De Mors is ook zo’n beetje een tuinstad.

Vandaag de dag vinden we 
het minder erg als er bedrij-
ven in de wijk komen. Die zijn 
schoon. Wel krijg je soms last 
van parkeerproblemen door 
auto’s van personeel van bui-
ten de wijk. Maar meer on-
dernemingen in de wijk zou 
wel werkgelegenheid kunnen 
scheppen en soms een soort 
saaiheid doorbreken. Vroeger 
had je op elke hoek van de 
straat wel een gezellige buurt-
winkel. Dat gold bijvoorbeeld 
voor de Lage Mors. Later kreeg 
de woonfunctie de overhand. 

Bij de buurteconomie van vandaag de dag denken we 
vooral ook aan iets dat in de verte lijkt op de buurtwin-
kels van vroeger. Kleine bedrijfjes van mensen die zelf bij 
hun bedrijf wonen of in de buurt. Het zijn vaak zelfstandi-
gen zonder personeel of heel kleinschalige bedrijfjes. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om yogastudio’s, muziekdocenten, 
schoonheidsspecialisten, pedicures, boekhouders, tekstbu-
reaus, ambachtslieden, praktijkruimten. Onder de nieuwe 
flats op de Diamantlaan hebben zich ook diverse onderne-
mingen gevestigd, zoals restaurant Deksels, een tandheel-
kundige praktijk, een fietsenmaker. Elders in de stad is der-
gelijke bedrijvigheid vaak door de gemeente gestimuleerd 
in bijvoorbeeld oude fabrieksgebouwen. We spreken dan 
van bedrijfsverzamelgebouwen. Zouden we voor De Mors 
ook zoiets willen? Is daar behoefte aan? En wat is de plaats 
van het winkelcentrum Diamantplein in de wijkeconomie 
of in de buurteconomie? Over dat laatste valt misschien 
zoveel te zeggen, dat we daar een volgend artikeltje in 
Morsetekens aan gaan wijden. Ideeën en meningen van 
lezers zijn meer dan welkom.

Tony van der Haar, werkzaam bij Libertas Leiden, schrijft 
op persoonlijke titel

Gerard J. Telkamp, redactielid
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Tegenwoordig is het heel makkelijk om 
tweedehands spullen te kopen of verkopen 
via Marktplaats. Marktplaats is een online 
advertentiewebsite waar voornamelijk 

particulieren gebruik van maken. Heel handig dus, maar 
het kan soms ook riskant zijn. We kennen allemaal de 
verhalen van een koop die niet goed is gegaan en waarbij 
mensen hun geld kwijt zijn geraakt of waarbij mensen een 
product hebben gekocht dat achteraf toch niet zo goed 
blijkt te werken. Ja, en zie dan nog maar eens het geld 
terug te krijgen! Hieronder vindt u daarom wat nuttige 
informatie. Misschien is het handig om deze informatie in 
uw achterhoofd te houden als u besluit een online koop 
via Marktplaats aan te gaan.
Een particuliere koop is tussen twee consumenten. 
Er komt dus geen bedrijf bij kijken. Hierdoor is een 
particuliere koop anders dan een koop in een winkel. 
Stel dat u een telefoon in de winkel koopt en deze 

werkt niet goed, dan kunt u gewoon teruggaan naar de 
winkel waar u de telefoon gekocht heeft en een beroep 
doen op het consumentenrecht. Als u een telefoon via 
Marktplaats heeft gekocht, mag u natuurlijk verwachten 
dat de telefoon goed werkt, maar als dit toch niet het 
geval is, blijkt het in sommige gevallen erg lastig om een 
andere telefoon te krijgen of om uw geld terug te krijgen. 
Sterker nog, de verkoper is dit ook niet altijd verplicht. 
Het uitgangspunt bij een particuliere (ver)koop is dat de 
verkoper een informatieplicht heeft. Dit betekent dat 
de verkoper zo goed en eerlijk mogelijk de koper moet 
informeren over het product. Daarnaast heeft de koper 
een onderzoeksplicht. Vraag als koper bijvoorbeeld naar 
een garantiebon van een product. Ook kan de verkoper 
het profiel van de verkoper bekijken. Ook is het verstandig 
om als koper het product in persoon op te halen bij de 
verkoper. Zo kan het product eerst nog bekeken worden, 
voordat de koop wordt gesloten. 
Als er sprake is van oplichting, dan is het verstandig om 
een melding te maken bij de organisatie van Marktplaats 
en ook een melding te doen bij de Politie.

Pauline Escudero Lamboo, redactielid

Iemand met een hulpvraag, die geen familie of buren heeft 
die kan helpen, niet in aanmerking komt voor hulp bij een 
organisatie en die ook geen hulp kan inkopen, kan een be-
roep doen op HiP: Hulp in Praktijk. Ook in de Mors!

Voor veel mensen die hulp nodig hebben, zijn er genoeg voorzieningen, 
vaak omdat ze tot een speciale doelgroep horen. Er zijn organisaties die 
zich specifiek op deze doelgroepen richten. Helaas gebeurt het ook, te 
vaak, dat mensen buiten de boot vallen, omdat ze niet tot zo’n doelgroep 
behoren. HiP richt zich op deze mensen.

De hulp kan bestaan uit regelmatig een bezoekje aan iemand die alleen is, 
een klusje in huis zoals het ophangen van gordijnrails, met iemand mee-
gaan naar de dokter, hulp bij het invullen van formulieren, de administra-
tie of bij het boodschappen doen, het voedselbankpakket ophalen en vul 
maar in.

HiP wordt georganiseerd vanuit het interkerkelijke platform Voor Elkaar 
Leiden en wordt mogelijk gemaakt door zo´n 80 vrijwilligers. Zit je zelf 
omhoog of ken je iemand anders die geen hulp heeft? Vul het formulier 
in op www.VoorElkaarLeiden.nl/ik-wil-hulp-HiP  of bel de Hulplijn: 06-10 
81 73 52.

Heb j i j  (n) iemand die je  z iet  staan?
Een HiP verhaal uit de praktijk (1)
Een vrouw is door vervelende situ-
aties in een isolement terecht geko-
men en is eenzaam. Ze heeft hulp 
gezocht bij de GGZ, maar die advi-
seerde haar iemand te zoeken waar ze 
af en toe haar verhaal kwijt kan en 
die naar haar wil luisteren. Ze heeft 
geen verdere hulp gekregen omdat ze 
psychisch  niets mankeert. Via HiP 
kreeg ze iemand die eens per 2 weken 
bij haar langs komt.

Een HiP verhaal uit de praktijk (2)
Een meneer kan niet meer de hond 
uitlaten. Op enkele dagen doet de 
hulp het en de overige dagen deed de 
buurman het, tótdat… de buurman 
zelf op bed kwam te liggen. Via HiP 
werd een vrijwilliger uit de buurt ge-
vonden, die tijdelijke uitkomst bood. 
Én meteen een gezellig kopje thee 
kwam doen.

Tip van Morsetekens



16 17

Vertel eens…..

Toen ik vier jaar oud was, zijn mijn ouders vanuit Leiden Zuid-
West naar de Mors verhuist. Van een flat naar een huis met 
een tuin, basisscholen op steenworpafstand en een speeltuin 
(Speeltuinvereniging Morschkwartier) en een park dicht in 
de buurt! Ideaal dus voor een gezin met kinderen. Inmiddels 
ben ik 29 jaar en wonen mijn ouders nog steeds in het oude 
vertrouwde huisje. Ik heb mijn vriend een aantal jaren geleden 
kunnen overtuigen om samen een woning in de Mors te kopen. 
En ook hij merkte al snel dat de Mors een leuke buurt is. En 
ook kindvriendelijk. Wel belangrijk voor een jong gezin, dat wij 
inmiddels zijn.  De kinderdagopvang is in de buurt, 10 minuutjes 
fietsen naar de stad, supermarkt in de buurt, huisarts in de buurt, 
kortom: van alle gemakken voorzien. Nu zijn er ongetwijfeld 
genoeg buurten in Leiden die aan dezelfde kenmerken voldoen, 
maar waarom dan toch de Mors? Mijn herinneringen! Ik heb altijd 
met veel plezier in de buurt gewoond, maar wat is er inmiddels 
veel veranderd! Ik weet nog goed dat ik met buurtgenootjes een 
aantal keren per week langs het tabakswinkeltje aan de Lage 
Morsweg ging om snoep te halen. Inmiddels in het tabakswinkeltje 
verdwenen en zit er nu een kantoor van Libertas Leiden. Of de 
herinnering van spelen in de bosjes van de Maranathakerk, die 

inmiddels is afgebroken. 
Hoewel er veel is veranderd, vind ik het nog steeds erg gezellig 
en gemoedelijk. Dat is een soort gevoel. Ik kan dus wel zeggen 
dat de leefbaarheid van de buurt voor mij heel goed is. Ik vind 
de buurt gezellig, ik voel mij veilig en er is veel groen. Dit zijn 
voor mij belangrijke punten. 
Ik vraag me dan ook af wat voor u, de lezers van Morsetekens, 
de reden is geweest om in de Mors te gaan wonen of te blijven 
wonen. Welke kenmerken van leefbaarheid zijn voor u belang-
rijk in een buurt en hoe ervaart u dit in de Mors?

Heeft u een leuk verhaal over de buurt en wilt u dat met ons 
delen? Stuur dat dan naar ons op, zodat het in een volgende 
Morsetekens kan worden geplaatst!

Pauline Escudero Lamboo, redactielid

MARANATHAWIJKGEMEENTE 

De Morsmeiden
Met versiering, chips en muziek is het altijd één groot feest 
bij de avonden van de meidenclub in De Wijkplaats. Dit 
is een initiatief van de Maranathawijkgemeente, gemeen-
te Crossroads en de Nederlands Gereformeerde Kerk in 
Oegstgeest. 
Elke twee weken is er op vrijdag (18.30 - 20.00 uur) een 
avond speciaal voor meisjes van 8 tot 12 jaar. Het thema 
van het afgelopen najaar was ‘Familie en Vrienden’. We 
hebben vriendschapsarmbandjes gemaakt en speelden 
Het Grote Vriendinnenbordspel. Voor de komende keren 
staan er weer allerlei andere leuke activiteiten op het pro-
gramma! 
Lijkt het je leuk om mee te helpen als leiding van de club? 
Of ben je zelf  in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en heb je altijd 
al mee willen doen aan een meidenclub? Je bent van harte 
welkom!
Voor verdere informatie kun je een e-mail sturen naar
tenbrinkejoanne@gmail.com.

Joanne de Jager - ten Brinke

Vrouwenmiddagen
De vrouwenmiddagen, tweewekelijks op dinsdagmiddag 
in De Wijkplaats, krijgen al echt een plek in de wijk. De 
ene keer een thema, de andere keer zijn we creatief met 
elkaar bezig. 

Wandelen door de wijk met Gré 
Wanneer je met elkaar onderweg bent, al wandelend, 
kom je tot de meest indrukwekkende en verrassende ont-
dekkingen en ontmoetingen. In dat kader wandelt een 
groep mensen onder leiding van Gré van der Veer elke 
twee weken een uurtje door de wijk. In stilte, of met een 
opmerkzame geest voor de omgeving, in gesprek of in ver-
wondering. Een ieder is van harte uitgenodigd om mee te 
wandelen. 

Mario Boelen, kerkelijk werker

De Wijkplaats, Topaaslaan 23 
Inlichtingen: Mario Boelen, 
mboelen@hetnet.nl / 06-51903576

foto: Niek Bavelaar

mailto:mboelen@hetnet.nl
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Het CDA en de Morswijk

Op woensdag 19 maart zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Alle partijen hebben verkiezingsprogramma’s 
gemaakt, ook het CDA. De titel van het programma is: 
‘Sterke stad, sterke wijken’. Wijken staan dus centraal in 
het programma. Daarom zijn we ter voorbereiding op het 
verkiezingsprogramma op bezoek gegaan in de wijken om 
van de bewoners te horen wat de problemen en de oplos-
singen zijn. Ruim een half jaar geleden, in juni 2013, een 
mooie zomeravond, waren we te gast in het buurtcentrum 
Morschwijck. We spraken met enkele bewoners en de op-
bouwwerker over wat er in de buurt leeft.

Een groot probleem vonden de aanwezige buurtbewoners 
overlast van groepjes jongeren. En niet alleen overlast, 
maar ook criminaliteit. Dit levert onveiligheid op, mensen 
voelen zich niet prettig op straat. Minstens zo belangrijk 
vinden de bewoners dat de politie vaak te laat reageert op 
klachten, dan zijn de jongeren al lang weer verdwenen en 
kunnen ze niet worden betrapt, bijvoorbeeld als ze dealen. 

Ook de woningcorporatie reageert traag op klachten, bij-
voorbeeld over ongedierte of als het portaal vies is of als 

mensen zich niet aan de afspraken houden. 

Het samenleven tussen verschillende groepen bewoners 
gaat ook niet van een leien dakje. Bewoners houden er ver-
schillende normen op na en laten zich niet altijd aanspre-
ken op de regels die zijn afgesproken over het beheer van 
de flats. Een wijkbewoner signaleert ook een kloof tussen 
de Hoge en de Lage Mors. Er zijn maar weinig contacten 
tussen de bewoners van die twee buurten, misschien is het 
een idee om via het kinder- en jeugdwerk meer contacten 
te leggen. Voor dit soort activiteiten komen de bewoners 
niet uit zichzelf in beweging. 

De andere kant van het verhaal is dat buren voor elkaar 
zorgen, dat er mooie flats staan en het winkelcentrum vol-
doende voorzieningen heeft en gemakkelijk bereikbaar is. 
En de bewoners zijn niet te beroerd om zelf de handen 
uit de mouwen te steken als er iets is met de flats bijvoor-
beeld. Al wordt dat weer niet altijd op prijs gesteld door de 
woningcorporatie.

Wat heeft het College van B&W hiervan geleerd?
 1. We vinden het belangrijk dat wijkbewoners samen met 
de gemeente en officiële instanties zoals de politie en de 
woningcorporatie elk jaar gaan bepalen wat de problemen 
in de wijk zijn die het eerst moeten worden aangepakt. 
2. Eigen initiatief van bewoners moet worden beloond. 
Daarom willen we dat de gemeente een buurtbonus in-
voert voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de wijk. 
3. Vervuiling en graffiti moeten streng worden aangepakt 
en de gemeente moet snel reageren als er klachten over 
dit soort overlast zijn. Dat kan door meer controleurs in te 
zetten. 

Rien Rouw, lid CDA

N.B. De redactie van Morsetekens stelt ook bijdragen van 
andere politieke partijen op prijs.
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LIBERTAS

Kinderwerk
Libertas Leiden kinderwerk richt zich op diverse 
ontwikkelingsgebieden van kinderen: sociaal,  emotioneel, 
lichamelijk, creativiteit, cognitief, gezondheid. Libertas 
werkt ook aan bevordering van de saamhorigheid door 
ouders, vrijwilligers en stagiaires bij haar activiteiten te 
betrekken en te begeleiden. Het programma is als volgt: 
Kinderclub (4-12 jaar) Maandag van  15.30-16.30 uur en 
woensdag van  13.30–14.30 uur. In een gezellige sfeer 
wordt onder begeleiding van  kinderwerker Goof van 
Wel geknutseld en gespeeld. Bij mooi weer wordt buiten 
gespeeld. Er wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de 
ideeën van de kinderen. Schaken voor kinderen (6-12 
jaar) Woensdag  van  13.30-14.30 uur. Onder begeleiding 
van kinderwerker Alex Goodger kunnen kinderen 
leren schaken of gewoon oefenen met schaken in een 
gemoedelijke omgeving. De instructie wordt gegeven 
vanuit de Stappenmethode. 

Kookles
Kookles  voor jongens en meisjes (6-12 jaar, max. 6) 
Woensdag  van 14.45-16.15 uur. Leren verschillende 
hapjes te maken in de keuken van het buurtcentrum. Er 
wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan gezonde 
voeding. 

Data Open Podium 2014
Het Open podium is een samenwerkingsverband 
tussen Kunstcollectief De Mors en Libertas Leiden. Op 
vrijdagavonden 28 maart, 23 mei, 26 september, 28 
november wordt een gevarieerd programma aangeboden. 
De zaal gaat open om 19.45 uur voor koffie of een drankje. 
Om 20.15 uur begint het programma. Dit zal bestaan uit 
cabaret, muziek, dance, zang of stand up comedy. De 
optredens duren tot ongeveer 22.45 uur en daarna is 
de bar nog open. De toegang is gratis en de sfeer om te 
zoenen! 

RADIUS

Creatieve ochtend!
Iedere eerste vrijdagochtend 
van de maand zijn 55 plussers 
welkom bij stichting Radius om de 
handen op creatieve wijze uit de 
mouwen te steken! Elke maand 
is er steeds weer iets nieuws te 

maken zoals bijvoorbeeld: een olifantje van stof, een mooi 
doosje maken en versieren of een kaart maken voor een 
pasgeboren baby. Komt u een keertje mee doen? U zit 
nergens aan vast, u kunt de ene maand wel komen, en de 
andere maand niet, net wat u uit komt! U betaalt alleen 
een kleine prijs voor de koffie of thee en maar 25 cent 
voor het materiaal. Locatie: Opaalstraat 1. Informatie en 
opgeven: Renée Klapwijk, wijkmedewerker STICHTING 
RADIUS MORS, tel 071 – 707 42 00

Iedere maandag ochtend: koffie inloop
Elke maandagochtend is er bij stichting Radius in de 
Opaalstraat 1 een gezellige koffie-inloop waarbij er heel 
wat af gekletst wordt. Hier ontmoet u uw buurtgenoten, 
doet u contacten op en heeft u de mogelijkheid om de 

week door te praten. Onze gastvrije vrijwilligster zorgt voor 
een kopje koffie of thee met wat lekkers. Komt u gerust 
eens een keer kijken! Locatie: Opaalstraat 1. Tijd: iedere 
maandagochtend, 10:00 tot 11:30 uur. Informatie: Renée 
Klapwijk, wijkmedewerker STICHTING RADIUS MORS, tel 
071 – 707 42 00

Stichting Radius, Locatie 
Opaalstraat (het oude bankge-
bouwtje, bij tunnel naar Dam-
laan en bushalte)
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Speeltuinvereniging 

Morschkwartier    

In de eerste plaats willen wij u hartelijk bedanken voor uw 
stem op ons bij het Rabobankwensenfonds. Wij hebben 
gewonnen! Met onder andere dit geldbedrag kunnen we 
weer een mooi nieuw speeltoestel in de speeltuin zetten. 
Wij verwachten dat dit toestel in de komende zomer al ge-
bruikt kan worden. Dat is dan zeker een goed moment om 
met uw kinderen de speeltuin eens te bezoeken. U kunt 
er op werkdagen terecht vanaf 10.00 uur. Met de kleine 
bijdrage van € 0,50 per kind kunnen we sparen en alle 
speeltoestellen onderhouden. Maar als u vaker komt, is 
een lidmaatschap misschien een beter idee. Voor € 10,00 
per jaar (als u 1 kind lid wil maken) of € 15,00 per jaar 
(voor een gezinslidmaatschap) is dat al geregeld.  We ho-
pen dat u de speeltuin vaak weet te vinden. 

Meer informatie vindt u ook op de website www.speel-
tuinmorschkwartier.nl  

Het bestuur van de Speeltuinvereniging Morschkwartier  
Damlaan 2a  in Leiden.   

Encaustic 
 
Super-bijzondere schilderijtjes 
maken! 

 

Hoe werkt het?  
 
Gekleurde bijenwas gaat met een klein strijkijzertje op 
speciaal papier. Door strijken vervloeien de kleuren. Door 
het ijzertje op te tillen ontstaan mooie stollingslijntjes. Er 
ontstaat snel diepte, je hoeft geen artiest te zijn om iets 
bijzonders te maken!  

Aanbieding voor bewoners van de Mors: 

Workshop ca. 60 minuten, maximaal 4 personen; 
5 euro per persoon inclusief koffie en thee;  
Extra kaarten: A6: 50 cent, A5: 1 euro, A4: 1,50 euro. 

Informatie en inschrijven: Sandra van Mameren 
sandravanmameren@tele2.nl of 06-10321577 

Een dekselse Kerst- inn

In het kader van saamhorigheid en zorg voor de buurt, 
hebben enkele wijkbewoners in samenwerking met 
Libertas/ Humanitas  en café Deksels een ”Dekselse 
middag” georganiseerd in café Deksels.

De bedoeling van deze middag was om de buurtbewoners 
wat beter met elkaar kennis te laten maken en om de 
mensen die gewoonlijk weinig uit huis komen toch een 
kerstidee te geven. Dit is uitstekend gelukt.

De bezoekers werden ontvangen met koffie/thee en 
gebak naar keuze en er werden gezellige kerstliederen en 

ouderwetse liedjes gespeeld door de band Nostalgia 
uit Nieuw-Vennep. Tevens was er een kraampje met 
allerhande Kerstartikelen.

Café Deksels was omgetoverd tot een heel gezellige 
omgeving. Voor een eerste keer was de opkomst redelijk 
goed met 25 wijkbewoners en uiteraard hopen we een 
volgende keer nog meer bezoekers te ontvangen.

John Berrens

SCHILDEREN 
MET BIJENWAS

http://www.speeltuinmorschkwartier.nl
http://www.speeltuinmorschkwartier.nl


Buurtbemiddeling
Buurman A ervaart overlast van vooral de blaffende hond van 
de buurvrouw B. De buurtbemiddelaar neemt contact op 
met beide bewoners voor het maken van een eerste afspraak. 
Deze eerste afspraak is een intakegesprek met beide bewoners 
apart. Daarna kan er een afspraak voor een buurtbemidde-
lingsgesprek worden gemaakt.  Dit gesprek wordt snel met 
buurman A gevoerd. Buurvrouw B  zegt tot 3x toe af omdat 
het druk is op haar werk of omdat ze ziek is. Uiteindelijk 
blijkt, wanneer de buurtbemiddelaar haar weer benadert voor 
het maken van een afspraak, dat buurvrouw B niet meer wil 
meewerken aan een bemiddelingsgesprek met haar buurman. 
Ze is de buurman A gewoon zat met zijn gezeur, zo zegt ze. 

Coaching
De buurtbemiddelaar geeft door aan de coördinator van de 
buurtbemiddeling dat een poging tot bemiddeling mislukt 
is. De coördinator stelt voor dat buurman A een coach krijgt. 
Buurman A wordt dan begeleid in het omgaan met de mach-
teloze situatie van overlast. De begeleiding wordt gedaan in 
maximaal twee gesprekken. Zo hoopt men te voorkomen dat 
de kwestie uit de hand loopt.
De coach maakt een afspraak voor dit gesprek bij buurman A 
thuis. Vervolgens bericht hij de coördinator over het gesprek. 
Buurman A is door het gesprek verder geholpen in het om-
gaan met de situatie en zal zich onthouden van provocerend 
gedrag. Daarmee is de behandeling door de coach beëindigd. 
Ongeveer 6 weken na het laatste gesprek neemt de coach nog 
een keer contact op met buurman A.

Coaching na buurtbemiddeling

In de laatste nieuwbrief van Morsetekens van novem-
ber 2013 heeft u kunnen lezen over de mogelijkheid tot 
buurtbemiddeling bij overlastsituaties. In dit dit maga-
zine willen we u ook informeren over wat te doen als 
buurtbemiddeling niet lukt.

Buurtbemiddeling streeft er vooral naar om bij overlast-
situaties bewoners met elkaar in gesprek te brengen. 
Soms lukt het niet om met elkaar in gesprek te treden, 
omdat een bewoner niet wil meewerken. In dit geval kan 
er begeleiding door een coach worden aangeboden. De 
coach werkt op vrijwillige basis. Hiernaast wordt een 
voorbeeld beschreven.

Buurtbemiddeling Leiden en Omstreken
tel.: 06 52 63 71 19 
e-mail: buurtbemiddeling@libertasleiden.nl 
www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl 

Zit u met belastingvragen?
Bel overdag 071 5127054 of
’s avonds en in het weekend 
06 55 68 07 80 !

Wij leggen de pleister op de wond!

Onderdeel van Administratiecollectief
Zaalbergweg 11A
2314 XS Leiden
info@fiscaaleerstehulp.nl
www.fiscaaleerstehulp.nl
Twitter: @Fiscaal1eHulp
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