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Wij presenteren hier het derde nummer van de tweede 
jaargang van ons wijkmagazine Morsetekens, het 
septembernummer. Klinkt saai, maar toch is het een 
begin van een nieuw seizoen. Vroeger begonnen alle 
scholen op de eerste van de negende maand met het 
nieuwe schooljaar. Op 1 september dus. Maar sinds 
de invoering van de vakantiespreiding en de jaarlijkse 
wisseling van volgorde van de drie onderwijsregio’s 
in Nederland valt er geen peil meer op te trekken. In 
Leiden horen we bij Midden-Nederland en daarom 
hingen er ook in de Mors dit jaar kort na half augustus 
weer spandoeken: De scholen zijn weer begonnen. 
Een nieuw seizoen is aangebroken.
Zo geldt het signaal van wakker worden na de 
zomerslaap niet alleen voor schoolkinderen die in de 
Mors wonen, maar ook voor alle andere bewoners. Het 
is tijd na de zomervakantie met veel zon en soms veel 
regen de draad weer op te pakken. Tijd om weer eens 
wat aan sport te doen, bijvoorbeeld bij een van de 
vele sportverenigingen die de Mors telt, of om actief 
te worden als vrijwilliger of meedenker in het Huis 
van de Buurt Morschwijck, bij Radius, het Morslint, 
of misschien wel in de redactie van Morsetekens. 
Loop eens binnen bij het buurthuis, een van de 
clubkantines of het Denksportcentrum of raadpleeg 
de gemeentegids.
Trouwens, er gebeurt genoeg in onze wijk. Kort 
voor de zomervakantie  had het college van B & W 
besloten een leegstaand gebouw op Maansteenpad 
2 in de Hoge Mors geschikt te laten maken voor de 
opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Op een 

informatieavond kwamen voor- en tegenstanders 
aan het woord. De gemeenteraad besloot op 7 juli 
in grote meerderheid de beslissing te steunen. Het 
zal nog maanden duren, voordat het gebouw klaar is 
voor de opvang. Naast de bouw van het grootschalig 
viaduct over de Plesmanlaan en Haagse-schouwweg, 
waarover we in het vorige nummer berichtten, zijn er 
nu ook vergevorderde plannen om de Plesmanlaan 
deel te laten uitmaken van de Leidse Ring Noord. 
Diverse wijkbewoners hebben zich aangemeld voor 
een Klankbordgroep en intussen is op 31 augustus een 
informatieavond over het plan gehouden. En ten slotte 
zal in een deel van de wijk, in het bijzonder in de Lage 
Mors, in 2016 een systeem van betaald parkeren worden 
ingevoerd.
Het wijkblad Morsetekens wil graag berichten over 
zaken die van belang zijn voor de wijk. Dat kan niet 
zonder medewerking van de bewoners van onze wijk. 
Kortom, wie zich aangesproken voelt, is van harte 
welkom op info@morsetekens.nl
Gerard J. Telkamp, eindredacteur Morsetekens

NIEUW SEIZOEN
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BEDRIJFSLEVEN IN DE MORS: 

Een kantoor van advocaten en notarissen
Morsetekens besteedt graag aandacht aan grote en kleine 
bedrijven die in de Mors zijn gevestigd. Er wordt in onze wijk 
niet alleen gewoond maar ook gewerkt. Dit keer is Teekens 
Karstens advocaten notarissen aan de beurt, kortweg TK*. 
Gevestigd aan de Vondellaan nummer 51. Er werken zo’n 90 
mensen, de meesten afkomstig uit Leiden en omliggende 
gemeenten. Daarnaast werken er nog 10 op de vestiging in 
Alphen aan den Rijn. De naam van het kantoor zegt het al: 
het is begonnen als een samensmelting van twee (Leidse) 
kantoren en bovendien gaat het om twee vormen van juri-
dische dienstverlening. Onze informatie komt onder meer 
van een gesprek van de redactie met de heer Jan Versteegh, 
bestuursvoorzitter.
Teekens Advocaten werd in 1949 opgericht en Karstens 
Notarissen in 1955. Deze kantoren waren goed bekend in 
Leiden doordat zowel de notarissen als de advocaten deel-
namen aan besturen van Leidse maatschappelijke organi-
saties. In 2001 fuseerden Teekens Advocaten (gehuisvest in 
het Kanaalpark) met Karstens Notarissen (gevestigd in een 
statig pand aan het Plantsoen) tot TeekensKarstens advoca-
ten notarissen om samen te werken en elkaar te versterken. 
Er is  veel in kennis en deskundigheid geïnvesteerd, er  werd 

aansluiting gezocht met diverse collega-kantoren in de 
regio en men kon profiteren van samenwerking met de 
Universiteiten van Leiden en Maastricht. Mede daardoor 
werd TK* het grootste regionale kantoor in deze sector. 
Na de fusie werd besloten samen te gaan werken vanuit  

Lia van der Laan in gesprek met Jan Versteegh

één kantoorpand. In 2004 begon de bouw van een groot 
kantoor aan de Vondellaan. Als architect werd Casper 
Schwarz ingeschakeld. Op 14 september 2006 werd dit 
in gele baksteen gehuld gebouw officieel door de bur-
gemeester geopend.
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De specialisten van TK* werken in zes sectoren (Retail & 
Horeca, Vastgoed & Projecten, Financiële sector, Publieke 
sector, Agri & Food en New Technology). Zij informeren hun 
klanten over juridische kwesties en marktontwikkelingen. 
Ook organiseert TK* seminars en kenniscafés voor klanten 
en relaties. Daarnaast biedt TK* praktijkopleidingen en cur-
sussen. Daarmee traint men naast eigen medewerkers ook 
bedrijfsjuristen en makelaars. TK* neemt ook deel aan inter-
nationale netwerken en platforms om grensoverschrijdende 
vraagstukken te helpen oplossen.
Naast deze dienstverlening aan bedrijven, biedt TK* ook 
individuele juridische dienstverlening zoals familierecht en 
erfrecht. Ook kan  men er terecht voor arbeidsrechtelijke za-
ken, bijvoorbeeld ontslagrecht.
In vijftien jaar is TeekensKarstens gegroeid van een simpele 
fusie van twee in Leiden gewortelde “familie”-bedrijven tot 
een middelgrote onderneming. Door  sponsoring van o.a. 
Naturalis en de 3 October Vereeniging onderhoudt het be-
drijf nog steeds banden met de Leidse samenleving.

Lia van der Laan en Dick Wouters

Het MORSLINT gaat verder: al 
weer een stap gezet 

Hoera: na goedkeuring van de nodige wethouders heeft 
ook de Leidse gemeenteraad ingestemd met een meer-
jarenbegroting voor het Morslint. Hiermee is weer een 
stap gezet op weg naar uitvoering van het plan voor het 
Morslint: de aanleg van een groene route in de Hoge 
Mors. Als eerste onderdeel wordt begonnen met het 
‘Morspark’.  Daarbij gaat het om de verbetering van het 
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(vervolg MORSLINT)

De gemeente heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan 
een voorstel voor groot groenonderhoud van het gebied. 
Doel is het opknappen van het groen en beter zicht op en 
door het park. Dit gebeurt ook met het oog op veiligheid.  
De voorstellen zijn uitgebreid afgestemd met de Morslint-
groep en met een groep van direct omwonenden. Afhan-
kelijk van het verloop van de vergunningsprocedure kan 
misschien al in november met het werk worden begonnen. 
Op het eerste groot onderhoud volgt de verdere uitwer-
king van de inrichting van het park en van de directe 
omgeving. Dit gaat van start zodra de gemeente een 
projectleider heeft benoemd. Hopelijk kan er dan later dit 
jaar samen met gemeente en bewoners worden gewerkt 
aan het opstellen van een definitief ontwerp. Daarin 
moet duidelijk worden of en waar er nieuwe (voet)paden 
komen, bomen en struiken worden bijgeplant, of en waar 
een buurttuin aangelegd wordt en welke nieuwe speelmo-
gelijkheden worden gemaakt, enzovoorts. 
U begrijpt het al: het maken van het definitieve plan vraagt 

nog de nodige tijd. Voordeel daarvan is dat  er zo  zo-
veel mogelijk wijkbewoners mee kunnen denken en 
zich betrokken gaan voelen bij dit waardevolle stukje 
groen in de wijk. Een eerste schets is midden vorig jaar 
gemaakt (zie: morslint.wordpress.com, onder Uitwer-
king, nr 1 Morspark).  Sinds die tijd zijn er de nodige 
nieuwe ideeën  opgekomen. En dankzij het toegezeg-
de budget wordt het mogelijk door te pakken naar een 
definitief ontwerp.

Daarom tot slot de vraag wie aanschuift bij de voorbe-
reidende vergaderingen. Er is al een kleine groep be-
langstellenden, maar juist in deze fase van het proces 
kunnen nieuwe mensen zo instappen en meedenken. 
Mocht u liever uw handen uit de mouwen steken in 
bijvoorbeeld een buurttuin, dan horen we dat ook 
heel graag.
Aanmelden kan per e-mail via morslint@gmail.com of 
telefonisch op nummer (071) 7370241.
Wij horen graag van u.
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Denkt u aan creatieve activiteiten, samen eten, vrijwilligers-
werk, bewegen of iets nieuws doen.
Wilt u meer weten over dit nieuwe project, dat elders in Ne-
derland al heel succesvol is? Dat kan. Speciaal voor wijkbe-
woners, vrijwilligers in de wijk en wijkwerkers wordt er een 
bijeenkomst gehouden op vrijdag 6 november bij Zorg en 
Zekerheid (18.00 uur). Wilt u komen, stuur dan een e-mail 
aan de wijkmedewerker van Radius r.klapwijk@radiuswel-
zijn.nl of loop even binnen bij de Opaalstraat 1.

 Daarnaast kunt u ook iedere dinsdagochtend terecht bij 
het sociaal wijkteam aan de Topaaslaan 21 tussen 11 – 12 
uur. Er is dan een speciaal inloopspreekuur voor Welzijn op 
Recept.

Renée Klapwijk (wijkmedewerker RADIUS Mors/Stevens-
hof )

Welzijn op recept in de Mors

Dit voorjaar is het project ‘Welzijn op Recept’ van start ge-
gaan in de Mors. Verscheidene organisaties en huisartsen 
werken samen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen in de wijk zich goed kunnen voelen. Mensen die 
weinig om handen hebben, zich niet prettig voelen of die 
een ongezonde leefstijl hebben, krijgen van de huisarts een 
‘recept voor welzijn’. Daarmee gaat iemand naar de sociaal 
werker om te bespreken welke activiteiten het beste pas-
sen. Zo kan iemand met overgewicht gaan sporten, terwijl 
iemand die zich eenzaam voelt, vrijwilligerswerk kan gaan 
doen. Of iemand die zich somber voelt, gaat iets doen wat 
hij of zij vroeger leuk vond en zo ontmoet hij of zij allerlei 
mensen uit de wijk. 
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Persoonlijke inzet en teamgeest staan voorop 
Crescendo is opgericht in 1949 door initiatiefrijke katholieke 
jongeren, die niet mochten meesporten met protestante ver-
enigingen. Sinds die tijd  zit de Leidse KorfbalVereniging ‘Cres-
cendo’ in een gestaag stijgende lijn.  Nu onvoorstelbaar, maar 
in de tijd van de oprichting moest er nog toestemming worden 
gegeven door de Bisschop voor de oprichting van een Katho-
lieke vereniging waar mannen en vrouwen, meisjes en jongens 
samen sporten. Ook moest er een geestelijk adviseur worden 
aangezocht. Toen deze hobbels waren genomen, kon de ver-
eniging van start op een weiland aan de Haagweg en voor de 
wedstrijden op zondag op het veld van Pernix. Met het verdwij-
nen van de ontzuiling is ook de katholieke signatuur van de ver-
eniging op de achtergrond geraakt.

Het beginsel van gemengde teams bestaat echter nog 
steeds en daarmee is korfbal een unieke sport. Dat heeft 
zijn invloed op de sfeer:  gezelligheid en respect voor team-
leden en tegenstander staan voorop.  Crescendo is in 1976 
neergestreken midden in de Hoge Mors, in de Saffierstraat, 
en is één van de weinige sportclubs die nog midden in een 
woonwijk zitten. En dat past heel goed bij het karakter van 
de sport, waar in gezinsverband grootouders de liefde voor 
het spel aan de kleinkinderen doorgeven. Die kleintjes he-
ten trouwens ‘kangeroes’ en als je ze bij de training over het 
veld ziet springen, is meteen duidelijk waarom.
Kersverse voorzitter Robert Hillebrand is niet uit Crescendo-
ouders geboren, maar hij kan de nodige leden opnoemen 
die dat wel zijn. Maar denk nou niet dat je als nieuw lid erbij 
bungelt als je niet al als 3e generatie rond de korf dribbelt. 
Persoonlijke inzet en teamgeest staan voorop. ‘En dat hoeft 
echt niet allemaal op topniveau te zijn’, aldus Hillebrand, ‘je 
kunt heel duidelijk aangeven wat je zoekt: prestatie of recre-
atie, conditie of gezelligheid, voor iedere wens zijn er mo-
gelijkheden. Ook voor alleen trimmen kun je bij ons terecht 
en als niet-spelend lid hoor je er net zo goed bij en kun je 
als vrijwilliger meedraaien in bardiensten, commissies of de 
was-ploeg, die steeds voor schone shirts zorgt.’ Meer infor-
matie vindt u op www.lkvcrescendo.nl 

Steeds  hoger  met  Crescendo
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Crescendo hoort weliswaar niet bij de landelijke top, maar doet 
het goed: zowel op het veld als in de zaal kent  de club sterke ja-
ren waar menig team kampioen is geworden. Dit seizoen start de 
club met 7 competitieteams tot 18 jaar en 6 competitieteams bij 
de senioren. Nieuwe leden tussen de 14 en 18 jaar zijn extra wel-
kom. Voor de jeugd  is er aan het eind van het seizoen meteen een 
bonus in de vorm van het traditionele en oergezellige zomerkamp. 
Als er jongens of meisjes willen kennismaken met de club, dan 
kunnen zij vrijblijvend een keer meetrainen. Aanmelden kan via de 
website of op één van de trainingsavonden (woensdag of vrijdag).

Wie wil er meedenken?
Gemiddeld wordt er 2x per week getraind voor de com-
petities op het veld (augustus – oktober en april – juni) 
en  op zaal (eind oktober t/m eind maart).  ‘Overigens 
is Crescendo in de regio nog de enige club die op gras 
speelt en dat geeft wel een bijzondere positie’, aldus 
Hillebrand, ‘niet alleen omdat gras of kunstveld een an-
der effect op de bal geeft, maar ook omdat het spelen op 
gras sterkere benen kweekt: het is gewoon harder wer-
ken. Daarom zijn onze spelers conditioneel vaak beter in 
de 2e helft van een wedstrijd.’
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vogeltelpunten in de Mors, zie pagina 10-11
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(vervolg Crescendo)
Hillebrand sluit echter niet uit dat ook Crescendo eens afscheid zal moeten nemen van het gras en misschien 
ook van de locatie aan de Saffierstraat. ‘Of en wanneer dat gebeurt hangt af van besluitvorming over gezamen-
lijk gebruik van velden en misschien zelfs fusies tussen verenigingen.’ Hillebrand kan zich ook goed een andere 
mogelijkheid voorstellen, waarbij de club op de huidige locatie blijft, maar op kunstgras, waardoor een deel van 
het veld beschikbaar  kan komen voor activiteiten met en voor de wijk. ‘Het is  eigenlijk zonde dat  zo’n groot 
stuk groen midden in een woonwijk beperkt toegankelijk is. Met het nieuwe bestuur wil ik graag nadenken over 
mogelijkheden om dat te veranderen en als vereniging meer wisselwerking met onze buren te krijgen. Ik hoop 
dat wijkbewoners daar ook ideeën over hebben en die met ons willen delen.’ Wilt u meedenken? Mail dan naar 
secretariaat@lkvcrescendo.nl 

Bea Hoogheid
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 Vogels tellen in postcodegebied 2332
Gerard van der Klugt, die anders deze rubriek vult, heeft mij 
gevraagd iets te schrijven over de vogeltellingen die ik in ons 
postcodegebied 2332 verricht. Gerard telt zelf in de duinen 
van Berkheide [ten noorden van Wassenaarse Slag] voor het 
broedvogelmonitorproject (BMP) van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. Bij dat al lang lopende project brengen ervaren 
vogelaars binnen een bepaald gebied in kaart welke vogels er 
broeden. Door de gegevens van alle gebieden te vergelijken 
en door het tellen over een lange periode uit te voeren, kom je 
meer te weten over trends en ontwikkelingen. Zo kan het zijn 
dat een bepaalde soort wegtrekt van duinen naar meer stede-
lijk gebied, omdat het veiliger is daar te broeden. Wat Gerard 
in het groot doet, doe ik in het klein, met MUS, het Meetnet 
Urbane Soorten.
Bij MUS tellen we vogels in het stedelijk gebied. Omdat Ne-
derland steeds meer verstedelijkt, is het nuttig te weten welke 
vogels zich in de steden ophouden en waar vogels zich thuis 
voelen. Hoewel MUS pas sinds 2007 loopt, levert het project 
veel interessante informatie op. Zo blijkt dat de scholekster, 
eigenlijk een weidevogel, steeds meer in de stad broedt. (zie 
foto voorpagina)

In de weilanden lukt het hem niet zijn jongen groot te bren-
gen (door een te lage grondwaterstand, doordat er te vroeg 
wordt gemaaid, doordat roofdieren de jongen eten – allerlei 
redenen), maar in de stad broedt hij op gebouwen en zoekt 
zijn eten (wormen, insecten) in grasvelden en bermen. Ook bij 
ons, in gebied 2332, is hij te vinden op kantoorgebouwen. ’s 
Nachts hoor je soms zijn scherpe “kiep-kiep”.
Voor MUS ga ik drie keer per jaar op pad. Per telgebied wijst 
de computer willekeurig 12 telpunten aan, die minimaal 200 
meter uit elkaar liggen. Als je elk jaar dezelfde punten telt, zie 
je na verloop van tijd een trend. Per telpunt tel ik exact vijf 
minuten wat ik zie en hoor aan vogels. Er zijn drie tellingen 
per seizoen, verdeeld over de perioden: 1-30 april, 15 mei-
15 juni en 15 juni-15 juli; de eerste twee tellingen zijn vroeg 
in de ochtend (rond zonsopkomst), de laatste telling is in de 
avond, omdat je dan het meeste kans hebt gierzwaluwen te 
zien. Dit jaar heb ik gierzwaluwnesten ontdekt in de Bockhorst 
en langs de Diamantlaan. Een gierzwaluwgezin eet tussen de 
20.000 en 50.000 muggen en vliegen per dag, daarom: hoe 
meer gierzwaluwen in de wijk, hoe beter.
Dat Leiden een stad van meeuwen en kauwen is, zal iedereen 
in onze wijk kunnen bevestigen. Zilvermeeuw, kleine mantel-

D ieren in  de Mors :  vogels  te l len  
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Dieren in  de M ors :  vogels  te l len  

meeuw en kauw staan dan ook met stip op één in mijn tellijstjes, tenminste, als het om aantallen gaat. Maar 
de vogel die op zo’n beetje elk tel-punt te zien is [zie kaart], is de merel. Ik vind dat een fijn gegeven. Waar je 
ook fietst of loopt bij ons, overal zingen de merels.
Als je meer wilt weten over stadsvogels, dan is het boek van Jip Louwe Kooijmans een aanrader: Stadsvogels 
in hun domein (KNNV uitgeverij en Vogelbescherming Nederland, 2014).
Meer over MUS: https://www.sovon.nl/nl/MUS

Anne Sytske Keijser
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  Behalve twee snackbars en een sjiek restaurant  (Engelber-
tha Hoeve) kent de Mors sinds een paar jaar het Lekker Leids 
Lunchcafé Deksels. Eerst noemde het zich zo, maar omdat 
je er ’s avonds ook kan dineren (woensdag t/m vrijdag, keu-
ken open tot 19.30 uur), noemt men zich tegenwoordig ook 
wel restaurant. Inmiddels is lunchcafé of restaurant Deksels 
al weer  bijna drie jaar open op Granaatplein 1, midden in 
de Hoge Mors bij het Diamantplein. Deksels is te vinden op 
de begane grond van wooncomplex Trisor. Het non-profit 
bedrijf is een initiatief van Libertas Leiden en ’s Heeren Loo.

Elisabeth Freke van Deksels:  “Heel wat mensen uit de buurt 
hebben ons  al gevonden, om gezellig een bakje koffie te 
drinken, een broodje te eten of om uitgebreid te dineren. 
We hebben ook al heel wat feestjes mogen organiseren; ook 
voor zakelijke lunches en diners kan je bij ons terecht.”
 
De open podiums op de laatste vrijdag in de maand zijn 
een groot succes. Artiesten uit de omgeving maar ook van 
verder weg laten dan bij ons hun kunsten zien. Ook is er de 
live muziek op de laatste zaterdag van de maand en zijn er 
gezellige buurtbijeenkomsten in Deksels.

“Ook onze afhaalmenu’s (woensdag, donderdag en vrij-
dag tot 19 uur) zijn een succes voor veel mensen uit de 
buurt. Alleenstaanden maken er gebruik van, maar ook 
bijvoorbeeld  mensen met een drukke baan die toch een 
verse maaltijd willen.”

“Samen met onze medewerkers bereiden en maken we 
alles vers, van soepen tot taarten! Wat dat laatste betreft: 
welke zaterdag hebben we een speciale aanbieding: 
koffie met taart voor een heel bescheiden prijsje. Wie ’s 
avonds komt eten, heeft de keus uit gemiddeld vijf me-
nu’s: vlees, vis vegetarisch. Met speciale wensen wordt 
rekening gehouden.”

“Deksels  werkt samen met mensen met een beperking, 
als dagbesteding, maar we zijn sinds 2013 ook officieel 
erkend leerbedrijf. Onze medewerkers hebben door al 
deze ervaringen al heel veel geleerd. Ze draaien hun 
hand niet meer om voor het bedienen van een druk be-
zet restaurant. Alle medewerkers worden ingezet op een 
voor hen geschikte plek; we proberen voor iedereen een 
passende taak te vinden.”

 Een Deksels  goed restaurant  en buur t voor z iening
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We hopen u als bewoners van de Mors allemaal een keer 
te mogen verwelkomen bij Deksels,  zeker ook op ons ge-
zellige terras. Wat dacht u van een heerlijke verse shake, 
met yoghurt en  fruit, of een lekkere frisse salade. Kortom 
genoeg redenen om eens gezellig bij ons langs te komen 
en kennis te maken met onze collega’s.”

Tot slot een tevreden klant: “Ik kom er vanaf het be-
gin, gewoon voor koffie met een krantje of met mijn 
vergaderspullen voor Morsetekens, voor een diner met 
zijn twee of meer, of voor de zaterdagse traktatie. Het is 
er prettig zitten (geen keiharde muziek) en de bediening 
is warm en attent.”
(Gerard J. Telkamp)
 
Elisabeth Freke

Lunchcafé Deksels, Granaatplein 1, 2332 LG Leiden, tel. 
071 5722164; informatie en reserveren:  Deksels@shee-
renloo.nl; zie ook de website voor openingstijden, me-
nu’s enz.:
www.lunchcafe-deksels.nl
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Kennismaken met iPad en tablet

De zomer is weer achter de rug, een tijd van vakantie vie-
ren voor de meeste mensen.  Maar voor ouderen die niet 
op vakantie gaan, kan de zomer daarom soms een stille tijd 
zijn. In de Opaal, het activiteitencentrum van Radius in de 
Opaalstraat, zijn er gelukkig allerlei bezigheden om aan deel 
te nemen. Zo was er afgelopen zomer de themaochtend 
“Kennismaken met tablet of iPad”.  De vriendelijke vrijwil-
ligers van het internetcafé namen de tijd en ruimte om de 
deelnemers persoonlijk te begeleiden. De deelnemers wis-
selden ervaringen en tips uit. Het bleek maar weer dat er bij 
ouderen veel behoefte is aan praktische informatie over het 
dagelijkse gebruik van tablet/laptop/iPad. 

Enkele uitspraken tijdens deze bijeenkomst: *Dit moeten 
ze vaker doen. *Hier steek ik tenminste wat van op. *Mijn 
kinderen of kleinkinderen willen echt wel helpen, maar 
dat gaat vaak veel te snel en dan zeg ik maar dat het goed 
is. *Ik wil best meer doen met “dat ding”, maar na een 
kwartier gooi ik hem maar weer uit. * Betalen doe ik nog 
maar gewoon met overschrijfkaarten, met de computer 
is het te ingewikkeld voor mij. *Ik denk dat ik toch maar 
eens naar dat internetcafé ga.
Wilt u ook meer weten van facebook, internetbankieren, 
e-mailen, skype? Dan kunt u iedere woensdag GRATIS 
terecht in het Dienstencentrum De Opaal, Opaalstraat 1, 
tussen 10 en 12 uur. Aanmelden is niet nodig, loop ge-
woon eens binnen, u wordt altijd gastvrij ontvangen. 
Ook voor andere activiteiten bent u als 55-plusser trou-
wens van harte welkom, zoals de koffie-inloop, koersbal, 
wandelclub, yoga, crea-club, spelletjesochtend, visite-
kring, klaverjassen en gezellige middagen rond het Lei-
dens Ontzet, Sinterklaas en Kerst. Welkom!
Contact: Stichting Radius, Renée Klapwijk, 
Mail: info@radiuswelzijn.nl  of r.klapwijk@radiuswelzijn.nl 
tel: 071 707 42 00

Renée Klapwijk  
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Aan de rand van het Morskwartier ligt een groene oase. Je 
kunt er terecht om je te laten begraven, je kunt er anderen 
laten begraven, maar je kunt er ook prettig wandelen, ge-
nieten van de bomen, heesters en planten. En intussen een 
beetje nadenken over leven en dood. We hebben het over 
Begraafplaats Rhijnhof. We spreken met Henk Kooreman, be-
drijfsleider bij deze begraafplaats. We worden dinsdag 7 juli 
hartelijk ontvangen in het kantoor. Daar ontstaat een prettig 
en levendig gesprek. Henk is geboren Leidenaar. Na zijn werk 
in de uitvaartverzorging in Amsterdam is hij vijf jaar geleden 
in Leiden begonnen aan deze baan.
In zijn vorige functie had Henk al ontdekt dat het leven af-
scheid nemen is. Interessant is wat na het leven met je 
gebeurt, want het leven gaat immers verder… Begraven 
worden is anders dan gecremeerd worden. Het op een be-
graafplaats begraven worden levert je een plaats op waar 
je als het ware naartoe kan gaan. Van groot belang is dat je 
tijdens je leven goed moet bedenken: wil ik begraven of ge-
cremeerd worden? Die beslissing moet je niet overlaten aan 
de nabestaanden.
Rhijnhof is in feite een schitterend aangelegd park. Het is 
een terrein met sfeergebieden, waar bomen en struiken zijn 
geplant waarover nagedacht is. “Kom gewoon een langs op 

Rhijnhof”, is een welgemeende uitnodiging van de begraaf-
plaats aan u als lezer van Morsetekens, als wijkbewoner in 
Morskwartier. Het bestuur van Rhijnhof organiseerde de 
laatste jaren al allerlei activiteiten om Rhijnhof dichterbij de 
mensen te brengen, zoals een huis-aan-huisblad vol wetens-
waardigheden; een concert, een lichtjesavond in de week 
voor Kerst (in samenwerking met de uitvaartonderneming 
Dela), waar zo’n tweeduizend bezoekers op afkwamen, en 
rondleidingen. 
Rhijnhof is eigenlijk ook een bedrijf, een bedrijf, waar 12 
beroepskrachten werken. Het bedrijf heeft een stichtings-
bestuur met vijf leden, drie vanuit de gemeente Leiden en 
twee aangewezen door de Nederlands-Hervormde kerk (nu 
PKN); oud-wethouder Hans Buijing is voorzitter. De begraaf-
plaats op de oude buitenplaats Rhijnhof is in 1910 op toen 
nog Oegstgeester grondgebied geopend voor vooral Leide-
naren, omdat in de stad geen plaats meer was. De inkom-
sten komen uit het begraafrecht, verhuur van de graven en 
de donatie voor het jaarlijkse onderhoud van elk graf van 
85 euro. 
Een paar jaar geleden is er een theehuis gekomen. Dit ge-
bouw is belangrijk als ontmoetingsplek voor de nabestaan-
den. Zij kunnen er de gesprekken voeren waar zij zoveel 

Begraafplaats  a ls  groene long:  R hi jnhof 
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behoefte aan hebben, om hun rouw te verwerken, hun 
gevoelens te delen met anderen. Daardoor ontstaan zelfs 
vriendschappen, want er zijn mensen die elke dag Rhijn-
hof bezoeken, elkaar ontmoeten en die elkaar steunen. 
Onlangs is een werkgroep gevormd met leden uit Radius, 
Issoria, Humanitas en Libertas Leiden. Zij gaan thema’s 
voorbereiden om onderwerpen rond rouwverwerking ge-
stalte te geven. Rhijnhof krijgt zo meer en meer een vaste 
plaats bij bezoekers en bewoners van de Mors.

Rhijnhof is een algemene begraafplaats. Iedereen kan er 
terecht. Wel is een deel van de begraafplaats katholiek 
gewijd. Ook is er een gedeelte ingericht voor islamitische 
graven. De begraafplaats is alle dagen voor bezoekers ge-
opend vanaf 9 uur, in het weekend vanaf 11 uur. Informa-
tie op de website www.rhijnhof.nl Daarop is ook een lijst 
te vinden met markante personen die op Rhijnhof zijn be-
graven, zoals de burgemeesters De Gijselaar en Goekoop.

Dick Wouters en Tony van der Haar
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Het Morskwartier heeft een karakteristiek braakliggend ge-
bied aan de rand van de Hoge Mors, bij de bocht waar het 
Galgewater weer gewoon Oude Rijn heet. Tegenover De 
Vink dus. Het is een oud industrieterrein aan het eind van 
de Amphoraweg, dat in de wandeling het Werninkterrein 
heet. In de gemeenteberichten van eind augustus stond 
een mededeling van de straatnamencommissie onder het 
kopje Thema Bouwmaterialenindustrie. Voor het Wernink-
terrein worden de volgende straatnamen voorgesteld: * 
Betongieterij; * Glazuurderij; * Kalkbranderij; * Steenplaats; 
* Steenbakkerij; * Pannenbakkerij; en * Wernink (beton-
warenfabriek). Wie bezwaren had kon binnen 28 dagen 
reageren. 
Het Leidsch Dagblad van vrijdag 21 augustus wijst er op 

dat er nog steeds geen concreet bouwplan is voor het 
Werninkterrein. Er was kort geleden een Alphense firma 
met de veelbelovende naam Green Estate die er zo’n 
400 studentenkamers wilde bouwen, inclusief loopbrug 
naar de bewoonde wereld van de Hoge Mors, maar dit 
plan liep begin dit jaar spaak. Voorlopig zijn plannen 
voor bebouwing van de baan. 

Even een stukje geschiedenis. Het Werninkterrein 
strekte zich vroeger noordelijker uit, tot en met het 
terrein waar sinds 1983 de Churchillbrug staat. Op deze 
brede strook langs het Galgewater was meer dan ander-
halve eeuw een bedrijf met de naam Wernink gevestigd, 
Hoge Morsweg 148, opgericht in 1814. In 1844 nam het 
de van oorsprong Alphense onderneming van Petrus 
Adrianus Wernink een kalkbranderij over op wat toen 
nog grondgebied van Oegstgeest was; op dat gebied 
stonden al drie kalkovens, een “leshuis” voor het blussen 
van gebrande kalk en woningen aan de Hoge Morsweg. 
(De kalkovens verwerkten vroeger schelpen die schel-
penvissers uit de Noordzee en van het strand hadden 
opgediept.)
In 1910 werd het familiebedrijf een Naamloze Vennoot-
schap. In 1907 was intussen al de pannenfabriek van 

 Werninkterre in  k r i jgt  st raatnamen 



19

N.V. de Nijverheid, de Oegstgeestsche Stoom Pannen- en 
Trasfabriek overgenomen (tras is gemalen tufsteen, grond-
stof voor metselspecie). Ook werd in 1908 het terrein van 
de Eerste Leidsche Betonfabriek erbij getrokken. Er ont-
stonden afzonderlijke werkmaatschappijen, zoals in 1906 
Wernink’s Betonfabriek . En in 1933 Wernink’s Betonpaal 
N.V., voor fabricage van de zogeheten Witboorpalen. En in 
het noordelijkst gedeelte werd in 1932 het complex van 
de N.V. Fayence en Tegelfabriek Amphora aan Wernink ver-
kocht, beroemd vanwege de fraai beschilderde porseleinen 
vazen. In april 2010 viel het doek definitief voor Wernink 
Beton.

Ik herinner me hoe in de jaren zeventig  bewoners van de 
Morsweg en Hoge Morsweg steen en been klaagden over 
de eindeloze rij stoffige zand- en vrachtauto’s die over hun 
nauwe verbindingsweg denderden. Die waren blij met 
Churchillbrug en later met het verdwijnen van Wernink. 
In ieder geval is het terrein interessant industrieel erfgoed. 
Behalve  de kern van het laatste bedrijfscomplex met 
betonmortelmolens staan er nog twee aardige gebouwtjes 
uit de jaren twintig (?) van de vorige eeuw; een kantoor- en 
directiegebouw met art-déco betegeling boven de ramen 
en verderop een dienstwoning in Amsterdamse-Schoolstijl. 
Het zou mooi zijn als die bij eventuele bebouwing bewaard 

zouden kunnen blijven, ook als herinnering aan de 
vroegere functie van het terrein. Het terrein is nu ook 
een mooi potentieel natuurgebied. Misschien kan het 
alsnog ingepast worden in een uitbreiding van het 
Morslint?

tekst: Gerard J. Telkamp
Foto’s: Hilde van Dijk
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Wij nodigen u uit om dit met elkaar te vieren, op zaterdag 26 
september.
De middag staat geheel in het teken van de kinderen, in de 
avond is er een feestavond voor volwassenen vanaf 25 jaar.

Programma:

13.00 uur   
Aanvang kindermiddag, met een optreden van Goof en Inge

14.00 uur   
Rad van avontuur ( een lot kost € 0,25) 

15.00 uur  
Dansfestijn voor meisjes en jongens, 
DJ Brian verzorgt de muziek.

16.00 uur  
Gratis pony rijden

Er is een limonade verrassing en Tony v.d. Haar bakt 
pannenkoekjes.

Tussendoor zullen Goof en Inge voor de nodige pret 
zorgen.
Rond 17.00 uur is het kin-
derfeest afgelopen.
‘s Avonds van 20.00 – 24.00 
uur is er een feestavond 
met live muziek verzorgd 
door the Simple Names, voor volwassenen, vanaf 
25 jaar.
Zowel Woningbouwvereniging Portaal als Fonds 
1818 hebben dankzij een bijdrage er voor gezorgd 
dat deze dag gerealiseerd kan worden.

U bent van harte welkom !!!!

Mede namens team Morschwijck,
Corrie Paardekooper

Buur tcentrum Morschwijck  40 jaar 
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SPELLETJESOCHTEND BIJ RADIUS 
IN DE OPAALSTRAAT

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand is er een spel-
letjes ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. We spelen 
b.v. Triominos, Rummikub, of Zeeslag. 

Ook kunnen we sjoelen of ‘n leuke puzzel leg-
gen. Die bewaren we op ‘n puzzelmat zodat we 
de volgende keer weer verder kunnen gaan. 

Heeft u zelf ‘n leuk spel dat u met ons wilt spelen, 
dan kunnen we dat ook proberen. 

U hoeft zich van tevoren niet op te geven. Dus 
kom gezellig even binnen lopen, welkom! Voor 
de koffie en de thee wordt € 1,- gerekend voor 
twee kopjes. 
Verder is de spelletjes ochtend gratis.

Graag tot ziens! Maria Veldhuis.

SPREEKUREN AGENTEN

Iedere dinsdag is er tussen 10.30 en 12.00 uur spreekuur in 
Buurtcentrum Morschwijck, Topaaslaan 19 in Leiden 
(Arthur van der Linden)

Iedere dinsdag is er tussen 14.30 en 15.30 uur spreekuur in 
het Sociaal Pension, Morspad 4 in Leiden (Dennis Perdok); 
[N.B. Het Morspad ligt achter de parkeergarage hoek Mors-
weg / Morssingel]

U kunt tijdens het spreekuur GEEN aangifte doen.

Verder kunt u voor vragen contact opnemen met uw wijk-
agenten Dennis en Arthur via 0900-8844.

U kunt ons ook volgen op Twitter:
www.twitter.com/wijkagentArthur  (Arthur)
www.twitter.com/WijkagentMors    (Dennis)
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Het jaarlijkse feest op de Jacob Catslaan op 4 en 5 juli was 
een groot succes. Het werd dit jaar al voor de 22e keer ge-
houden.
Het thema was dit jaar “beach” en dat kwam goed uit, want 
het was het warmste weekend van het jaar! 
De bewoners hadden een vrachtwagen met zand laten ko-
men, en speelden beachvolleybal.
‘s Avonds was er een buurtbarbecue.

Feest  Jacob Cats laan
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NIEUWE  CONTACTGROEP  VOOR  DE MORS

Tijdens de vergadering van de klankbordgroep voor de Bed, Bad & Brood opvang op 9 juli jl. werd duidelijk  
dat er behoefte is aan een  contactgroep voor de Hoge en Lage Mors (incl. Koppelstein en Bockhorst). Deze 
contactgroep gaat zich richten op wensen of knelpunten die bewoners in de wijk ervaren.  Wanneer deze 
zaken in kaart zijn gebracht, kunnen ze besproken worden met de gemeente en met de organisaties in de wijk. 
Bewoners zijn hierbij welkom, evenals vertegenwoordigers van huurdersverenigingen of verenigingen 
van eigenaren. Deze groep kan zich ook buigen over de speerpunten die (nu alweer ruim 1 jaar geleden) 
zijn geïnventariseerd in een onderzoek in opdracht van de gemeente. Ook kan worden meegedacht over 
andere initiatieven in de wijk, zoals Morslint, of over nieuwe ontwikkelingen zoals de verkeersplannen . 
Qua frequentie van bij elkaar komen denken we aan 1x per 6 weken maximaal 2 uur vergaderen, 
afhankelijk van het onderwerp en enthousiasme. Het is de bedoeling in de 3e week van 
november voor de eerste keer bij elkaar te komen. Dan is duidelijk welke speerpunten 
vanuit de gemeente Leiden en instanties gekozen zijn om aan te pakken met wijkbewoners.  
Kortom: niet langer binnenshuis praten maar in samenspraak met uw medebewoners de agenda voor het 
komende jaar voor onze wijk meebepalen en helpen uitvoeren.

Eerste aanspreekpunt daarbij is de opbouwwerker die werkzaam is bij Libertas Leiden. Vervolgens kan 
dat zijn de nieuwe wijkregisseur, Chrissie van der Meijden, of Hans de Graaff, ook werkzaam binnen de 
gemeente Leiden.
Geef u op bij uw opbouwwerker: Tony van der Haar, telefoon 06-212 84 806 of per e-mail: t.vanderhaar@
libertasleiden.nl
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De Leidse regio behoort tot de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. En dat zorgt voor lange overlegtrajecten als er 
grotere wijzigingen in de infrastructuur nodig zijn. Dit zei wethouder Robert Strijk op de informatieavond over het deel 
“Plesmanlaan-tracé” van het project “Leidse Ring Noord” in, op maandag 31 augustus jl.. Deze avond  vormde de aftrap voor 
overleg met omwonenden over de nuances in de uitvoering van het project. Want het besluit over wat er in grote lijnen 
gaat gebeuren is al genomen door de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. Er liggen  een samenwerkingsovereen-
komst met Leiderdorp en een door de Leidse gemeenteraad aangenomen mobiliteitsnota, waarin een en ander is vastgelegd.

De plannen omvatten een nieuw fietspad aan de noordzijde van de Plesmanlaan (de kant van het Bio Science Park), een 
verdiepte ligging van de weg voor het doorgaande verkeer ter hoogte van Darwinweg en Vondellaan en een aangepaste 
kruising Schipholweg-Plesmanlaan-Morssingel. Er wordt nog gestudeerd op de te nemen maatregelen voor wat betreft het 
geluid. Fietsers en bestemmingsverkeer (Bio Science Park en Lage Mors) gaan elkaar dus weer gelijkvloers tegenkomen.

Wat staat er de komende maanden dan nog ter discussie? Ondermeer de detaillering van de weginrichting en het wegont-
werp, geluidsreducerende maatregelen (stil asfalt en/of geluidsschermen) en de fasering van de werkzaamheden. Werk-
zaamheden die overigens niet veel eerder dan eind 2017 of 2018 zullen beginnen. Allemaal zaken die, gegeven het verbou-
wen van de weg, gaan bepalen of de last of het gemak zullen gaan overheersen. Dit is dus het moment om wensen kenbaar 
te maken, want als alles volgens planning verloopt wordt nog voor het einde van het jaar het kaderbesluit genomen.

Plesmanlaan op de schop
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Mochten er nog wensen / opmerkingen aan het adres van de gemeente zijn, laat dan svp even weten door een email te 
sturen naar LMORS-LeidseRingNoord@xs4all.nl (Jaap van der Heiden).

Bronnen:    http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/leidse-ring-noord/ 
http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/leidse-ring-noord/documenten/ 
http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/Mobiliteitsnota_Leiden_defst_ncv_02.pdf

Samen muziek maken 
Een jaar geleden vroeg ik of er mensen zijn die een muziekinstrument bespelen en die het leuk zouden vinden samen te spe-
len. Het betreft het spelen van volksmuziek. Er kwamen twee reacties en we hebben een aantal maanden samengespeeld. Een 
van de twee dames die meespeelden, heeft intussen andere activiteiten. Daarom nu weer de vraag: wie heeft er zin om samen 
muziek te maken?   We vragen:
* Iemand die notenschrift beheerst.
*Iemand die het leuk vindt met anderen samen te spelen.
* Als je blokfluit (sopraan of alt) goed beheerst, zou dat helemaal te gek zijn.
* Repetitie 1 x per 14 dagen op de maandag, maar dit kan in goed overleg 
veranderd worden.
Er zijn al partituren, en voordat we starten, krijg je deze per mail thuisge-
stuurd met het bijpassend MP3-bestand.
Zelf bespeel ik de sopraan, alt, en tenorblokfluit en ben bezig met de bas-
blokfluit. Ook het kleinste fluitje uit de familie, de sopranino, kan ik bespelen. Ook speel ik accordeon en ik bewerk de muziek 
die gespeeld wordt zelf. De collega-muzikant die is overgebleven, speelt viool. Kortom, er is een basis om verder te gaan.
Je kunt mij mailen:  elsmontagne@casema.nl of gewoon even bellen: 06 20499204 (met voice-mail).

Els Montagne
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