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Morsetekens van Oud naar Nieuw
In onze wijk gebeurt van alles. De autotunnel op de
Plesmanlaan en de fietstunnel op de Haagse Schouwweg zijn
in gebruik genomen. Bomen van de Bockhorst die uit logeren
waren, zijn teruggezet. Ook goed voor vogels en egels. De
Lage Mors heeft een nieuw parkeerbeleid. De gemeente
laat bezoekende automobilisten flink wandelen. Bewegen is
gezond. Zoek de parkeer-betaalpalen. De gemiddelde leeftijd
in de Hoge Mors is fors gedaald. Zo’n honderd bewoners van
de Robijnhof zijn verkast naar Rijn & Vliet in Zuidwest. Voor
hen in de plaats komen zo’n vijf jaar lang bewoners die een
stuk jonger zijn. Het grootwinkelbedrijf van het Diamantplein
heeft grootse plannen. Even dreigde al een verbouwing in de
juist voor kleine winkeliers zo belangrijke decembermaand.
De olifant in de porseleinkast. Maar van uitstel komt geen
afstel. Zie het spotgedicht in dit nummer. Ondernemend
Morskwartier bestaat ook uit kinderopvangers, fysio’s,
interessante ZZP’ers enz. Wij berichten daar graag over.
De redactie wil een beeld geven van wat er woont, werkt,
leeft, groeit, bloeit en broeit in de Mors: Lage en Hoge Mors,
Bockhorst en Koppelstein. Zo’n vierduizend adressen.

Typisch voor de Mors is de versnippering in wijkjes. Duidelijk
is wel dat als er iets aan de hand is in een bepaalde buurt, de
bewoners elkaar en de gemeente en andere organisaties als
gesprekspartners weten te vinden.

Helaas is de toekomst van het blad nog steeds of alweer
onzeker. Het is nu een donkere lucht met regenboog van de
hoop (vervolg op pagina 2).
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Er is nog geld in kas voor een half nummer. Misschien halen
we het net, als er eens flink wordt geadverteerd. We voeren
besprekingen met de gemeente voor meer continuïteit. Verder horen we positieve geluiden van lezers die het blad waarderen en soms zelfs alle nummers bewaren.

Wat vindt u ervan?
De redactie wil graag reacties. Hoe wordt het blad gewaardeerd? Wat is de informatie waar wijkbewoners behoefte aan
hebben? Is een papieren tijdschrift nog wel het goede middel? Of moeten we toe naar alleen een website met digitale
nieuwsbrief? Of een tussenvorm? Kunnen we ooit geld gaan
vragen voor een papieren versie? Moeten we orgaan worden
van het Morspanel?
Mail uw reactie op bovenstaande vragen (onder vermelding
van Toekomst Morsetekens) naar info@morsetekens.nl.
De redactie heeft in het nieuwe jaar ook nieuwe vrijwilligers
nodig. Dat geldt ook voor het Morspanel en werkgroepen.
Aanmelding kan bij wijkregie@leiden.nl of telefonisch bij
Tony van der Haar 06 – 21284806 of gewoon via ons emailadres info@morsetekens.nl
Ineke Kester / Hilde van Dijk
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lekker eten bij de Schakelaar, zie pagina 3

D u ur zam e re novat i e a a n d e Ag a atl a a n
Het wachten is nu op de start van de werkzaamheden. We
vinden het wel jammer dat we op dit moment niet kunnen
berichten wanneer dat gaat gebeuren. Het stond eerst gepland voor voorjaar 2017, maar het laatste nieuws is dat er
niet voor de zomer begonnen zal worden.

De grote flat aan de Agaatlaan dateert van 1970. Woningcorporatie Portaal wil in samenwerking met Volker Wessels de
flat duurzaam renoveren.
Het is niet alleen de bedoeling dat alle woningen aan de binnenkant gerenoveerd worden (keukens, badkamers), maar
ook de buitenzijde wordt geheel vernieuwd. Er komen zonnepanelen, zodat de flat in zijn geheel in eigen energie kan
voorzien. “Nul op de meter” is het doel. Daartoe is een proef
opgezet met een modelwoning. Door de zonnepanelen zal
de flat een ander uiterlijk krijgen. Maar ook de ingangen worden vernieuwd.

Op de website www.woonsupportplus.nl/projecten/nul-opde-meter-agaatlaan-leiden zijn filmpjes te zien over dit project.
Hilde van Dijk

De Schakelaar
In verband met de renovatie is Agaatlaan 5 omgevormd tot
een gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit heet De Schakelaar. Zondag 11 september jl. was er een feestje in de Schakelaar met knutselen voor
kinderen, lekkere hapjes en muziek (zie bijgaande foto’s).
Op 28 september kwam minister Stef Blok, voor Wonen en
Rijksdienst, naar de wijk om een convenant, ofwel een lijstje
van afspraken, te ondertekenen over de renovatie.
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Par kee r l e e d i n d e La g e M o rs
Op 1 november is in de Lage Mors inclusief Muiderkring en
Bockhorst de regeling voor betaald parkeren (zone B) ingegaan. Ik heb al twintig jaar geen auto meer, maar ik ontvang
weleens vrienden en familieleden die met de auto komen.
Vanuit mijn erker kon ik al jarenlang zien hoe de plaatsen
van mijn straatgenoten die per auto naar hun werk gingen,
werden ingenomen door werknemers van het Mondriaan
College, Heerema enz. En soms was er dan inderdaad tot ver
om de hoek geen plek meer vrij. Dus ik was best wel nieuwsgierig naar al die geheimzinnige kastjes die begin november
werden onthuld. De kosten: twintig cent voor mensen die
geen parkeervergunning hebben. Dat valt toch wel mee.
Mag van mij wat meer worden, als je er ook een kopje koffie
bij krijgt.
Minder enthousiast werd ik van de spreiding van de parkeerpalen. Er staan er drie op de Vondellaan: een bij de Mercedesgarage, een bij ROC Mondriaan en een bij de winkels
op de hoek van de Lage Morsweg. Op de Damlaan staat er
eentje bij de scholen. Dan een op de Lage Morsweg, hoek
Calandlaan. Daarna maken we een grote sprong naar het
noorden en vinden we er een op het Vossiusplein tussen
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Gerard Brandtstraat en Jan Luykenlaan. Tja, zes stuks, dat is
alles. Het is duidelijk dat de palenplanner een voorkeur heeft
voor doorgaande wegen en zich verre houdt van alle straten
waar de meeste mensen wonen en parkeren. Plaatsing van
een meter bij bijvoorbeeld bakker Raaphorst in de Tesselschadestraat, op de hoek van de Storm Buysingstraat en de
Calandstraat, ergens op de Constantijn Huygens of aan het
eind van de Jacob Catslaan zou bepaald geen overbodige
luxe zijn.

Ik zou het hierbij
hebben gelaten, tot ik een uitgebreide mail kreeg van Astrid
van Abswoude uit de Brederostraat. Een tijd geleden was
mijn naam aan de gemeente gegeven als een van de contactpunten uit het Morspanel. De onvrede bij haar en andere
bewoners van de Brederostraat over de palenkwestie blijkt
groot. Dankzij een straat-app kreeg ik nog vele gelijkluidende klachten, met het verzoek ze bekend te maken en door te
spelen aan Morspanel . Met toestemming van de schrijvers
vat ik hun kritiek hier samen.

Zo vertelt Mw. Van Abswoude hoe haar ouders en schoonouders, die al op leeftijd zijn, de weg naar een parkeerautomaat
moeten vinden, in deze tijd ook nog in het donker. Haar huis
staat op een grensgebied in de Brederostraat. Links hangt aan
een lantaarnpaal een aanwijsbordje richting Tesselschadestraat/Lage Morsweg. Rechts worden haar bezoekers richting
de Muiderkring gestuurd. Er zijn ook nog automaten aan de
andere kant van de Vondellaan. “In alle gevallen moet de busbaan worden overgestoken. Bovendien kost het zeven minuten
lopen heen, kaartje pakken en teruglopen, dus ruim een kwartier tijd, terwijl voor de deur geparkeerd kan worden.”

Na klagen bij de gemeente kreeg Mw. Van Abswoude de suggestie dat het bezoek een app kan gebruiken. Maar niet iedereen heeft een smartphone of beschikt over 3G of internetbundel. En aanmelden per parkeeractie kost 25 cent. En een
bezoekerskraskaart? Die kost een euro, ofwel 10 x het gewone
tarief voor een uur. Waar is de logica?

Mw. Van Abswoude heeft vele medestanders, met gelijkluidende klachten, argumenten en oplossingen, in de Brederostraat,
de Constantijn Huygenslaan en ongetwijfeld ook elders in de
Lage Mors. Zo wijst Dennis Joosten erop dat er misschien veel
bordjes met pijltjes staan, maar dat die ’s avonds moeilijk leesbaar zijn. Wie vanaf de Lelylaan de wijk inrijdt en in een van de
zijstraten terechtkomt, heeft onderweg geen automaat gezien. Greetje Noordman merkt op dat de te lopen afstand niet
te overzien is, en meer dan voldoende is om een dikke bon te
krijgen als je nog onderweg bent. Stefan Ellenbroek houdt een
pleidooi voor een betaalpaal tussen bakker Raaphorst en snackbar Bram. (Want daar komen veel kortparkeerders…) Ed Pape
constateert dat er geen overleg met de buurt is geweest over
de plaatsing van de palen. Alexander de Vos ten slotte merkt
op dat er nog steeds van parkeeroverlast sprake is. In zijn ogen
is de invoering van betaald parkeren eerder een symptoomverschuiving. Alleen meer parkeerruimte voor werknemers van de
bedrijventerreinen en het Bio-Science Park zou helpen…
Kortom, de rode draad van alle klachten is:

MEER BETAALPALEN.
Gerard J. Telkamp
Foto:’s Dick Wouters
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B ewege n, nog m e e r be we g e n e n ve rs ta n d i g b e we gen
Het enthousiasme spat ervan af op deze herfstige middag
tijdens het gesprek met Micaela Egberink, sport-fysiotherapeute bij Cordes Fysio. Het uitgangspunt van de praktijk van
Jeroen Cordes en zijn team is om een fysio-aanbod te leveren
dat op de lokale bewoners in de wijk is toegesneden. Zo wonen in de omgeving van de vestiging in de Joke Smitstraat
(Stevenshof ) veel senioren die gebaat zijn bij bewegelijkheidstraining. Veilig, omdat je gelijkvloers en binnenshuis
van loopband naar evenwichts-oefeningen kunt overstappen zonder bijvoorbeeld over een stoep te moeten stappen
met omhoog springende tegels. Op die manier kun je langer
achtereen in beweging zijn zonder onderbrekingen: letterlijk
meters maken dus.

De sportfysio is er voor mensen met sportblessures, maar óók
voor mensen met ademhalingsklachten, hartproblemen of
etalagebenen. Dit aanbod staat centraal in de vestiging aan
de Dobbedreef (eveneens in de “buurwijk” Stevenshof ).
In Buurtcentrum Morschwijck aan de Topaaslaan wordt vooral aandacht gegeven aan (jonge) kinderen: denk aan motoriek, overgewicht of concentratiestoornissen. In samenwerking met de in de Mors gevestigde sportverenigingen
Voetbalvereniging Leiden (VVL) en sinds kort ook DOCOS
werkt Cordes aan trainingen voor jonge pupillen die ertoe
moeten leiden dat – ook op latere leeftijd – blessuregevoeligheid afneemt.
Dit alles met de insteek dat de drempel om naar één van de
fysio-ruimtes te gaan, zo laag mogelijk moet zijn. “Zelf oefeningen doen, blijft altijd belangrijk ”, aldus Micaela, “maar
zorg ervoor dat je een goede start maakt zoals die bij Cordes bij het hele behandelingsplan hoort: eerst brengen we
zorgvuldig de klachten in kaart en maken dan een op maat
gesneden oefenprogramma. Dat geldt ook voor onze fitnessruimte, waar iedereen overigens tussen 9 uur ’s ochtends en
half tien ’s avonds terecht kan .”
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Onlangs heeft een aantal medewerkers van Cordes Fysio de
opleiding gevolgd voor het afnemen van het ‘beweegdiploma’
van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).
Micaela: “Eigenlijk moet dit
naast het zwemdiploma een
vast onderdeel van de opvoeding van jonge kindjes worden. We overleggen nu met
de gemeente en Jahn over de
invulling van deze lessen. Met
deze aanpak, gericht op kinderen vanaf zo’n jaar of drie,
sporen we eventuele problemen met bijvoorbeeld motoriek vroegtijdig op en kunnen we ook meteen contact leggen
met de ouders die in de gymzaal toekijken bij de lessen.”
De betrokkenheid bij de wijk spreekt uit de hele aanpak van
deze praktijk, naast het begrip ‘buurtsuper’ kun je hier met recht
spreken van onze ‘buurtfysio’.
Bea Hoogheid
Foto’s: Bea Hoogheid
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Won der l a nd w i l k i nd e re n d e ru i mte g e ve n
De Mors is een kinderrijke wijk met veel scholen. Sinds 2002
is er de buitenschoolse kinderopvang Wonderland gevestigd
op drie locaties. Wonderland biedt opvang van kinderen na
schooltijd en in de schoolvakanties.
Inmiddels is er al weer een hele generatie kinderen opgegroeid die menig uurtje een balletje heeft getrapt op het plein
en heeft gespeeld op het speelterrein en in de bosjes achter
de opvang heeft gezocht naar spinnen, kikkers en hagedissen.
Herinneringen zijn er genoeg aan leuke uurtjes, spannende
uurtjes , gekke verhalen en leuke, lieve en toffe medewerkers.
U ziet ze wel eens fietsen door de wijk, een lange sliert kinderen met reflecterende hesjes, of de bakfiets op weg naar of
terugkomend van een van de locaties van Wonderland.
Wonderland werkt met uitgangspunten zoals Plezier, Ervaring
& Ontwikkeling, Vertrouwen en Ontzorgen. Kinderen moeten
vooral plezier hebben in (samen) spelen, de opvang moet dus
ook een plezierige (en veilige), gevarieerde omgeving bieden.
Met voldoende prikkels voor iedereen, maar ook met rustige
hoeken. Kinderen leren en ontwikkelen (samen), zoals ze dat
thuis ook doen. De opvang biedt dus uitdagingen, maar heeft
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ook aandacht voor ervaringen die kinderen opdoen. Met vertrouwen geven aan kinderen door ze de verantwoordelijkheid
te geven die past bij het kind.
Wonderland vindt het belangrijk dat de buitenschoolse opvang echt vrije tijd voor de kinderen is. Kinderen kunnen deelnemen aan de hand van wisselende thema’s en activiteiten.
Elke locatie heeft een eigen accent.
Wonderland De Speeltuin bevindt zich in speeltuin Morskwartier (Damlaan 2a). Kinderen tussen 4-12 jaar hebben hier een
uitdagend speelterrein met diverse speeltoestellen voor iedere leeftijd. De ruime groepsruimte biedt onder andere mogelijkheden tot fantasiespel in de speelhoek, tot rust komen in de
leeshoek of tot koken in de ruime keuken.
Wonderland Sport & Spel (Haagse Schouwweg) is er voor
kinderen van 5-12 jaar. Op het grote kunstgrasveld biedt een
sportcoach diverse activiteiten aan in het teken van sport en
bewegen. In de binnenruimtes kunnen de kinderen zich terugtrekken met een boek, een spelletje spelen of tafeltennissen.
De kinderen worden naar Wonderland Sport & Spel gebracht
met een elektrische bolderwagen: De Stint.

Wonderland Vondellaan (35b) biedt
opvang aan kinderen van 4-12 jaar.
Iedere leeftijdsgroep heeft hier een
groepsruimte. De groepsruimtes bieden ruime uitdaging passend bij de
leeftijd, van klimmuur bij de middenbouw tot techniekhoek bij de topgroep. Buiten kunnen de kinderen in
speelruimtes met allerlei toestellen
zich lekker uitleven.
Wie interesse heeft in Wonderland
kinderopvang kan bellen naar 085
2733 447 of kijken op www.wonderlandkinderopvang.nl. Kinderen zijn
van harte welkom om eens te komen
kijken en een middag mee te spelen.
Ineke Kester
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G oede afsp ra ke n t usse n b u u r t e n L i be r ta s Le i d e n over de
tijdelijke hui sve st i ng i n R o b i jn h o f
Terugblik

Op 12 oktober 2016 heeft een bijeenkomst voor de wijk in de
Robijnhof plaatsgehad over de tijdelijke huisvesting voor statushouders, studenten, en groepen met lichte begeleidingsbehoefte. Daar is informatie verstrekt over afspraken tussen
de gemeente Leiden, Libertas, en de klankbordgroep tijdelijke
huisvesting met buurtbewoners. Die informatie is positief ontvangen. Inmiddels zijn de bewoners van het voormalig Zorgcentrum verhuisd. De nieuwe bewoners zijn er nog niet. Er
wordt vanuit de buurt nagedacht over een welkomstactiviteit.

Op 31 mei is op de eerste informatieavond voor de wijk een
groot aantal zorgen en vragen ingebracht. Er is toen een
klankbordgroep gevormd. In drie bijeenkomsten heeft die
gesproken met Libertas als vergunninghouder en met de
Huischmeesters als beheerder van de tijdelijke huisvesting. De
gemeente was ook bij de gesprekken in de klankbordgroep
aanwezig. Vanuit de klankbordgroep is ingezet op het wegnemen van de onrust over mogelijke overlast in de omgeving.
Het overleg met Libertas Leiden en De Huischmeesters is positief verlopen. De aanpak en de verantwoordelijkheden van Libertas Leiden en de Huischmeesters zijn duidelijk geworden.
De voorwaarden bij de vergunning hebben tot doel te zorgen
dat de bedoelingen echt worden opgepakt én dat de buurt
kan meekijken. Als het nodig is kan de gemeente Leiden ingrijpen. Het gaat dus niet om vrijblijvende afspraken.

Kern van de afspraak
De gemeente Leiden verleent Libertas Leiden per brief vergunning in het kader van Leegstandswet voor de tijdelijke
bewoning. Daarin is opgenomen dat de klankbordgroep na
zes maanden en daarna jaarlijks evalueert hoe de stand van
zaken is en of er sprake is van overlast. Ook wordt dan nagegaan of er voldoende is gedaan om overlast zoveel mogelijk te
voorkomen en of klachten goed zijn opgepakt. De gemeente
Leiden kan op basis van de evaluatie beslissen een dwangsom
op te leggen of de procedure starten om de vergunning in te
trekken. Het is niemands bedoeling dat het zover komt.

Hiermee kwam een eind aan de onrust die op 19 mei was ontstaan door de uitnodiging over een informatieavond op 31
mei die als donderslag bij heldere hemel kwam. Het interview
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met Libertas in het Leidsch Dagblad van 20 mei, waarin gezegd werd dat alles al vastlag en door de gemeente goedgekeurd zou zijn, zorgde daarna voor boosheid. Die bereikte ook
de gemeenteraad. Wethouder van Gelderen heeft op 31 mei ’s
middags enkele mensen uit de buurt voor een gesprek uitgenodigd. Daarin is duidelijk geworden waar de pijnpunten in
de wijk zaten (risico’s van overlast en zorgen over de GGZ-cliënten die zonder begeleiding zouden moeten wonen). Toen
is ook het idee van de klankbordgroep die voorwaarden voor
de vergunning zou ontwikkelen, op tafel gelegd.

Recept van Beb
De volgende stappen zorgen voor een gezonde maaltijd:
Koop 1 pond spruitjes en maakt ze schoon. Laat het een nacht
in de vriezer liggen en kook ze de volgende dag met een gesneden ui in een kwartiertje gaar.
Schil een paar aardappelen en kook ze tot ze gaar zijn, ong.
20 minuten.
Doe vervolgens dobbelsteentjes spekvet in de hapjespan en
braad het in 10 minuten klaar.
Doe alles op een bord en eet smakelijk!

Het College van Burgmeester en Wethouders heeft op zijn
College Tour door de Mors op 23 augustus ook stilgestaan
bij de Robijnhof en bleek goed op de hoogte. De gemeente
heeft de eigen rol als openbaar bestuur goed opgepakt, en
heeft de voorwaarden verwerkt die de buurtgroepen samen
hadden opgesteld voor de klankbordgroep.

Beb Robijn

Jos van Iersel en Koen Wessels
leden Klankbordgroep Robijnhof
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Dieren van de M ors

D e p e s t vo g e l
Dit jaar is weer zo’n invasiejaar. Op het moment van schrijven, 21 november, foerageren ze al een paar weken in
groepjes in Oegstgeest en Leiderdorp. Maar ook op de
hoek Jacob Catslaan – Vondellaan zaten er op 4 november enkele minuten vier exemplaren. In 2013 had Anne
Sytske Keijser (*) er even één in haar tuin in de Bockhorst;
dat komt overeen met de vele Leidse waarnemingen in die
winter van 2012-2013. Eerdere pieken in Leiden waren er
in de winters van 2010-2011 en 2006. Januari 2001 verbleven de pestvogels enkele dagen in de Bockhorst, maar helaas heb ik ze toen zelf, ondanks goed zoeken, niet gespot.

Pestvogel! Hier wordt niet gescholden, maar het is de echte, o zo onterechte, naam van een prachtig, spreeuwgroot
vogeltje. Het volwassen mannetje is nog net ietsje mooier
dan het vrouwtje of een eerstejaars (het exemplaar van de
foto’s). Zoals de pest in vroeger eeuwen onregelmatig en
onverwacht binnenkwam, even zo raadselachtig was voor
die tijd in sommige jaren de verschijning van een merkwaardige vogel. In 1627 en 1631 vielen de komst van de
pest en van die vogel samen (bron: Vroege Vogels). Door
het onjuist verband dat men toentertijd legde als pestbrenger, zitten we nog steeds met de naam “pestvogel”.
De pestvogel is in ons land wel hét voorbeeld van een invasievogel: soorten die de ene winter niet of nauwelijks in
Nederland voorkomen, maar ons andere winters betrekkelijk massaal bezoeken. Pestvogels broeden in het noorden
van Scandinavië en Rusland, waar ze zich dan in de bossen
met insecten voeden. In de herfst trekken ze altijd wel wat
in zuidwestelijke richting op zoek naar bessen en vruchten.
Soms is daar te weinig oogst te vinden en zakken ze nog verder zuidwaarts. In zulke invasiejaren zijn de eerste pestvogels meestal vanaf eind oktober bij ons te zien. Bij voldoende
voedsel kunnen ze dan lang in dezelfde buurt verblijven.
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blijvers om het koude seizoen door te komen, en niet in
de laatste plaats voor de wintergasten die uit het noorden
hierheen trekken om te overleven op een dieet van zaden
en bessen. Wie weet ziet u in uw eigen, bessenrijke, tuin
niet alleen de al niet zo gewone koperwiek, kramsvogel of
keep, maar ook iets exclusiefs als de pestvogel!
Zie ook https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/
tuininrichting/populaire-bessenstruiken-bij-vogels

Hoe zou het zijn wanneer u dit leest, zijn de pestvogels dan permanent in de Mors te bewonderen, of is het bij dat ene korte bezoekje gebleven?
In onze parken en tuinen nemen ze genoegen met de
restjes aan bessen die de “gewone” vogels nog hebben
laten hangen, van meidoorn en wegedoorn tot liguster.
Maar ook de vruchtjes van de gelderse roos, die voor andere vogels smerig zijn of zelfs giftig zijn. En verder de
sierappeltjes, waarvan ik ze zelf twee keer heb zien eten.
Mocht u zich nog afvragen waar besdragende struiken in
uw tuin goed voor zijn: niet alleen om zelf te genieten van
de kleurige bessen. Maar ook voor onze zomervogels om
op te vetten voordat ze zuidwaarts vliegen, ook voor de

Gerard van der Klugt
Foto’s: Herman Berkhoudt
(*) Stadsvogelteller voor MUS, zie Morsetekens 2015, nr 2
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Fada- th e ate r i nd r uk we k k e n d
Maandagavond 28 november was de zaal van buurthuis Morschwijck vol met een kleine honderd toeschouwers uit Leiden
Zuid/West en de Mors. Er werd geboeid gekeken naar een
toneelvoorstelling van het Fada theatre, een groep Syrische
mannen en vrouwen. Zij waren gevlucht in de herfst van vorig jaar uit Syrië en terechtgekomen in Alphen a/d Rijn. Een
inleidende korte film liet het dagelijkse leven zien in Homs en
Aleppo. En dat leek veel op de bedrijvigheid in Nederland. In
het Syrisch vertelden zij wat zij hadden meegemaakt en op
een wit scherm kwam via een beamer begeleidende korte Nederlandse teksten. De twee vrouwen en zes mannen vertelden hun verhaal over hoe zij leefden in Damascus of Aleppo,
voordat deze steden werden gebombardeerd.

In de verschillende scenes maakte telkens één speler duidelijk
waarom hij was gevlucht. Tussen de scenes door werd telkens
opnieuw de aandacht gevestigd op de reis:
“Waar zijn we? - Ik weet het niet
Wanneer is de reis ten einde? - Ik weet het niet
Honger!
Dorst !

-

Praat niet over eten, er zijn kinderen bij
Drink dat water”

De herhaling van die tekst maakte op indrukwekkende manier
duidelijk hoe zwaar het was geweest. De acteurs lieten zien
hoe ze werden vernederd, gefolterd en uitgestoten, om een
brok in je keel van te krijgen! Aan het eind boden zij vriendschap aan, een uitgestoken hand. Ze hadden veel goeds over
Nederland gehoord en ook dat de Nederlanders zo vriendelijk
zijn. Nou, ik vind de Syrische nieuwkomers misschien nog wel
vriendelijker dan wij! Na de voorstelling konden de toeschouwers vragen stellen aan de acteurs, waar goed gebruik van is
gemaakt. Het was een avond om niet snel te vergeten.

I

Tony van der Haar
foto’s Dick Wouters
de voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818,
WOZfonds, Portaal en Libertas Leiden
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Feest Bre d e rost ra at ve r b i n d t
Sinds een tijd bestaat er ook een groeps- Bredero app. Heel
handig voor het delen van nieuwtjes en geeft ook een veilig
gevoel. Als iemand in de straat iets ziet, van auto lampen die
nog branden, tot een verloren knuffel,

Op zondag middag 25 september had de Brederostraat
haar jaarlijkse straatfeest. Een heerlijk warme en zonnige middag! De Brederostraat heeft al enige jaren de
traditie om een paar maal per jaar als buurtgenoten bij
elkaar te komen. Zo wordt Oud&Nieuw ingeluid met
een buurtavond met vuurkorven, glühwein en kindervuurwerk voor alle Bredero-buren die zin hebben om
aan te haken.
Dat is ook de insteek van de zomereditie van ons straatfeest. Klein, laagdrempelig, met weinig tot geen voorbereiding. Iedereen neemt wat mee. Een paar buren
sjouwen een tuintafel naar buiten, wat kinderspeelgoed, (zelfgemaakte) hapjes en drankjes, een slinger in
het midden van de straat en het feest kan beginnen!
Dit jaar speelden opnieuw twee buurmannen met hun
bandleden live muziek op straat, wat een sfeer! Het is
mooi om te zien dat nieuwkomers in de straat in gesprek raken met buren die al jaren in de Bredero wonen. Zo’n straatfeest draagt bij aan verbinding.
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Sinds een tijd bestaat er ook een groeps-Bredero app. Heel
handig voor het delen van nieuwtjes en geeft ook een veilig gevoel. Als iemand in de straat iets ziet, van autolampen
die nog branden, tot een verloren knuffel, kan dat snel met
elkaar gedeeld worden. De gemoedelijkheid van onze straat
komt terug in de gemoedelijkheid van ons straatfeest. De
meeste mensen kennen elkaar en helpen elkaar als dat nodig is. Kortom, een fijne straat om in te wonen!
Frouck de Boer
Collage: Frouck de Boer
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Het olifantje en de rijke stinkerds

En anders, beste mensen,
Misschien terug naar dit oude plaatje?
Geen JUMBO-grote wensen
Maar een gezellig winkelstraatje?

Och daar doofden bijna toch de lichten
Omdat JUMBO in december sluiten wou,
Gelukkig dat de kleintjes niet wilden zwichten
Zij zetten hun klanten niet in de kou!

Bea Hoogheid,
foto: collectie Godert Volbeda

Nu komt JUMBO’s huis het nieuwe jaar,
De wijk kan alleen maar blijven hopen
Dat we snel af zijn van dit oude allegaar
En in een mooier centrum zullen lopen.
Ik hoop dat de eigenaars met hun dividenden
Dit spotdicht onder ogen krijgen.
Ik wou dat ze onze hartewens erkenden
En niet langer blijven zwijgen!
Verkoop de boel of ga zelf bouwen
Maar geef de wijk een mooier plein,
Bouw daarmee aan wederzijds vertrouwen
En verlos ons van jaren-oude pijn.
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Gezondheidscentrum Vondellaan
Vondellaan 35Ac
2332 AA Leiden

B o ck h o rs tnieu ws
Sinds een aantal jaren is er een Bewoners Belangenvereniging
Bockhorst. Met een eigen website: www.bbbockhorst.nl. En er
is ook een digitale Bockhorst Nieuwsbrief, die bij voldoende
nieuws en medewerking elke maand verschijnt. Allemaal heel
informatief. Het novembernummer, alweer de 23ste digitale
brief, meldt de komst van zeven egelkasten die geplaatst zijn
in tuinen van bewoners van de Hugo van Woerdenstraat en de
Pieter van der Aastraat. Bekostigd uit het Fonds Wijkinitiatieven.
Er is ruim aandacht voor de plaatsing van twee nieuwe speeltoestellen op het Luchtmansplein die verrotte of kapotte oude
toestellen vervangen: een vierpersoonswip en een mooie hoge,
slanke klimtoren. Dan een interessant stuk over de parkeerregeling, die per 30 januari 2017 alweer veranderd wordt. Dan gaat
het zogenaamde kenteken-parkeren van start. De bezoekersvergunning en de kraskaarten worden vervangen door digitaal
inkopen en toewijzen aan een bepaald kenteken (bijvoorbeeld
die van je schoonmoeder, GJT). Het septembernummer wijst
op een prachtig initiatief van een buurtbewoonster, die samen
met andere hondenbezitters bij het uitlaten tegelijk het zwerfvuil opruimt. Verder aandacht voor inspraak bij het maken van
een houten kunstwerk in de openbare ruimte. Kortom, aardig
leesvoer. Laat honderd buurtbladen bloeien! (GJT)
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071 5761757
info@fysiotherapievondellaan.nl

U bent van harte welkom voor:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Oedeemfysiotherapie
Handfysiotherapie
Dry needling
Orthopedische revalidatie
Valpreventie

Meer info op www.fysiotherapievondellaan.nl

Her fstfe e st H a l l owe e n i n d e w i jk
Middenin de herfst vond op 29 oktober een sfeervol spektakel plaats in het zuidelijkste buurtje van de Lage Mors.
De Leemansstraat, Conradstraat, Dijkstraat, Calandstraat en
Storm Buysingh-straat waren in in de ban van het herfstfeest Halloween. Groepen kinderen gingen verkleed in Halloween-sfeer en met lichtjes langs de huizen met hun trick
or treat: een bedelspreuk om snoep of koek te vragen.

Dit jaar stond een grote feesttent op de hoek van de Leemansstraat en de Conradstraat. Hier werd een griezelig
spookverhaal verteld. Ook vertoonden vuurspuwers hun
kunsten. En buurtbewoners kwamen bij elkaar voor een
praatje. Zo’n tien à vijftien mensen liepen verkleed in de
wijk rond. En bij ongeveer 80 huizen in de wijk hing de
Halloween-flyer voor het raam. Die was een maand van te
voren in de buurt rondgedeeld. Dit was het teken dat kinderen konden aanbellen met hun trick or treat. Er deden
totaal 50 kinderen mee. Na afloop was er limonade en fruit.

Jody van Langen en Sabina Joziasse zijn de drijvende krachten achter dit spektakel. Jody vertelt: “Sinds een jaar of vijf
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Jody van Langen en Sabina Joziasse zijn de drijvende krachten
achter dit spektakel. Jody vertelt: sinds een jaar of vijf vieren we
Halloween in deze buurt. Het begon in buurthuis Morschwijck, beneden in de grote zaal, die was aangekleed met pompoenen en
lantaarns.” Jody en Sabina hadden aangeboden om te schminken.
En van het een kwam het ander. Het feest groeide. De tent stond in
de loop van de jaren op verschillende plaatsen in de buurt, bijvoorbeeld bij de Schakel en bij het Libertas-kantoor op de Lage Morsweg naast de bakker. In het begin had de buurt ondersteuning van
Tony van der Haar van Libertas, van Portaal (Karin de Goede) en van
de gemeente. Tony trad terug en de vrijwilligers besloten het zelf
verder te doen. Een clubje van vrijwilligers door de jaren heen - Lucas, Elly, Fien, Rowena C, Giamaya, Richard, Rowena M en Jeannette
en enkele betaalde krachten (van bestaande organisaties) hield zich
bezig met flyeren, versieren, financiën (onder andere bescheiden financiële ondersteuning van Zakgeldbureau en TOS*). Aldus Jody en
Sabina: ”We gaan er zeker mee door. Maar een extra handje kunnen we best gebruiken. Het is veel, maar ook heel leuk werk om met
elkaar te doen. Halloween is superleuk en geeft een goed buurtgevoel, dat het hele jaar door tastbaar blijft.”
[*TOS: Thuis op straat, zorgt voor leefbaarheid en sociaal klimaat op
straat, in de wijk en op het plein, Red.]
Ineke Kester
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N ieu ws ove r w i j k a c t i vi te i te n
Puzzeluitleen
Sinds enige tijd ben ik gestart met een uitleen voor puzzels.
Ik denk dat iedereen die puzzelt telkens een nieuwe puzzel
wil maken. Nieuwe puzzels zijn duur en dan is een uitleen
een mooi alternatief. Puzzelen is verslavend, uitdagend en
gewoon een leuke bezigheid. Ik heb een flink aantal puzzels.
Enkele van 500 stukjes, maar de meeste 1000 of meer. Ook
heb ik contact met iemand in Oegstgeest die ook een groot
aantal puzzels heeft. Mocht u een specifieke puzzel zoeken,
wie weet kan ik u helpen. Aan het uitlenen zijn geen kosten
verbonden. Er is geen maximale uitleentermijn. Wel graag
retour natuurlijk. Mocht u puzzels over hebben, dan ben ik
ook geïnteresseerd. Uiteraard moeten ze wel compleet en in
goede staat zijn. U kunt vrijblijvend contact opnemen.
José Hunck. Rozenkwartsstraat 2, tel. 06 34705231 / email:
Hunck.j@gmail.com

Papier & Geld
Het project ´Papier en Geld in zicht´ is voor alle inwoners van
Leiden.
Elke week op donderdag van 15.00 – 16.30 uur is er een vrije
inloop in Buurtcentrum Morschwijck, Topaaslaan 21 .
Ben je bang om post te openen? Heb je moeite met het betalen van rekeningen of stapelen schulden zich op? Je bent

niet de enige. Het Sociaal Wijkteam kan je helpen om zonder
kosten alle papieren te ordenen en geeft een passend advies
Samen met een kundige vrijwilliger van Stichting Voor Elkaar
- Schuldhulpmaatje orden je je papieren. Je maakt een map
waardoor je alle papieren snel kan vinden. Samen maak je
een overzicht van je inkomsten, uitgaven en schulden. In een
adviesgesprek met een professional wordt daarna gekeken
hoe eventuele schulden opgelost kunnen worden. Deelname is gratis.
Als er sprake is van een complexe schuldensituatie, wordt in
overleg met het Sociaal Wijkteam en andere deskundige organisaties naar oplossingen gezocht. Voor informatie kunt u
contact opnemen met het Sociaal Wijkteam de Mors:
tel. 516 49 07.
Voor SchuldHulpMaatje Leiden e.o. kunt contact opnemen
met 06 - 51 12 47 43.
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Wandelen
Wandelen en samen in beweging in en om de Morswijk. Dat is goed voor het lijf en de gezondheid. Bovendien
bouw je snel leuke nieuwe sociale contacten op. Kinderen zijn ook welkom om mee te wandelen of zittend in de
wandelwagen. Trek soepele kleding en wandelschoenen aan.
Waar: buurthuis Morschwijck, Topaaslaan 19, 2332 JC Leiden
Wanneer: elke dinsdag vanaf 8 november
Aanvang: 13.00 uur
Entree: kosteloos
info: 06 46118975 Melissa en Jacintha; e-mail: m.devries@libertasleiden.nl
De deur staat open en de koffie staat klaar!

Wijkplaats-Café
Vanaf vrijdag 9 december is van 17 - 19 uur elke veertien dagen op de vrijdagmiddag het Wijkplaats-Café weer
geopend op het adres Topaaslaan 23, dus in het gebouw naast buurthuis Morschwijck.
Het ‘Wijkplaats-Café’ is een initiatief van de Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding. De bedoeling is
om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Onder het genot van een drankje en een hapje is er ruimte om
nieuwe vrienden te maken en bestaande vriendschappen te onderhouden. Om te discussiëren over belangrijke
zaken, te praten over wat ons bezighoudt, maar vooral om samen te lachen en te genieten van de goede kanten
van het leven! U bent van harte uitgenodigd!
Inlichtingen: José Veld: dewijkplaatsleiden@gmail.com
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Van Caland st ra at tot Vi e r l i n g h l a a n
In het zuidwestelijk deel van de Lage Mors ligt een buurtje
met straatnamen die zijn genoemd naar waterstaatkundigen,
ofwel kanaalaanleggers , dijkenbouwers, droogleggers van
meren enzovoorts. Sommige van die pioniers en geleerden
zijn overbekend, zoals Lely, Leeghwater, Cruquius en Caland,
andere onbekend, zoals Storm Buysing en Vierlingh. Hier een
korte rondgang langs naamgevers.

De Doctor Lelylaan is genoemd naar de bekendste van het
stel: ingenieur Cornelis Lely. Hij leidde het onderzoek naar
de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, wat nu het
IJsselmeer is. In 1906 werd hij eredoctor. Hij was drie keer
minister van Waterstaat. De derde keer, na de Watersnood
van 1916, nu een eeuw geleden, kon hij zijn wet op de Zuiderzeewerken laten aannemen. Zoon Jan Lely leidde de uitvoering van de Afsluitdijk, de Wieringermeerpolder en de
Noord-Oostpolder. De hoofdstad van onze twaalfde provincie Flevoland heet terecht Lelystad.
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De Calandstraat draagt haar naam dank zij Pieter Caland, beroemd geworden als leider van de aanleg (1863-1878) van de
Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar Hoek van Holland. Het
water zat hem in zijn bloed, want zijn vader Abraham Caland
was ook al waterstaatsingenieur en die was in Zeeland al bezig geweest met dijkverdediging en met een boek over golven, stromen, eb en vloed.
De Conradstraat heeft haar naam te danken aan Frederik Willem Conrad. Deze waterstaatsingenieur was adviseur bij de
aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem (in 1839), voorzitter van de internationale
commissie voor de doorgraving van de landengte van Suez
en medeoprichter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(KIVI) in Den Haag.
De Vierlinghlaan heeft als naamgever de zestiende-eeuwer
Andries Vierlingh, waterbouwkundige, bestuurder en raadgever in Brabant, Zeeland en Holland. Hij schreef kort voor zijn
dood in 1579 een pionierswerk: een deskundig boek over de
dijkenbouw en alles wat met dijken te maken heeft.

De Leeghwaterstraat ontleent haar naam aan de waterbouwkundige uit de Gouden Eeuw Jan Leeghwater (!): timmerman,
uitvinder, molenmaker en medewerker bij de inpoldering van
meren in Noord-Holland: de Beemster, de Purmer en de Wormer. In zijn Haarlemmermeerboek pleitte hij voor droogmaking
van de Haarlemmermeer. Het duurde nog tweehonderd jaar
voordat het zover was...
De Cruquiuslaan houdt de naam hoog van Nicolaas Cruquius,
kaartenmaker en onder meer landmeter van het hoogheemraadschap Rijnland. In 1712 maakte hij een concreet plan voor
de droogmaking van de Haarlemmermeer. Een van de oude
stoomgemalen van de Haarlemmermeer (bij Heemstede en
Vijfhuizen) is nu museum en draagt zijn naam.
De Leemansstraat kreeg haar naam naar de in 1841 in Leiden als
zoon van de directeur van het Museum van Oudheden geboren
Wilhelmus François Leemans. Hij was vooral een kanalenman
en bemoeide zich bijvoorbeeld niet alleen met de Rotterdamse
Waterweg maar ook met de verbetering van het Suezkanaal.
De Storm Buysingstraat werd genoemd naar Duco Johannes
Storm Buysing (1802-1870), die zich sierde met de achternamen
van beide ouders. Hij was hoogleraar waterbouwkunde in Delft.
Bronnen o.a. Winkler Prins en Wikipedia
Gerard J. Telkamp
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P UZZ E L

O
nacht O O
kus O O O
rug
O
koop O O O
moes O O O O
boks
OO
kaas
OOO
vlieg

O
O
O
O
O

O O je
O O houder
schoen

O lamp
O O meting

pad

O O band
O band

Vul op de plaats van de rondjes een woord in, dat zowel met het eerste als met het laatste deel een woord vormt.
In de onderstreepte rondjes leest u dan van boven naar beneden, waar onze redacteur Lia van der Laan onlangs is geweest.
Met dank aan Lia voor de puzzel! Oplossing voor 15 jan. a.s. naar info@morsetekens.nl Onder de goede inzenders wordt een
cd-bon van 15 euro verloot.

