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M et fr iss e m oe d
Met frisse moed beginnen we aan de vierde jaargang van het
wijkblad Morsetekens. Met goede moed ook. Want deze keer
hadden we op de uiterste inzenddatum al ruim voldoende kopij:
nieuws, berichten en verslagen over de Mors. Belangrijk nieuwsfeit van de laatste maanden is de sluiting van twee supermarkten en de verbouwing tot één superwinkel. Over de toekomst
van het Diamantplein en het winkelcentrum gonzen er allerlei
meningen en geruchten rond. Onze wijkregisseur legt in dit verband de rol van de gemeente uit.
De gemeente heeft een belangrijke taak bij de vormgeving en
het onderhoud van de wijk. Steeds vaker wordt ook van de bewoners verwacht dat zij meedenken en initiatieven nemen. Ook
hierover bericht dit nummer van Morsetekens. Verder natuurlijk
veel gemengd nieuws en onze vertrouwde rubriek over dieren
in de Mors, dit keer over de kuifeend. En ook de reiger in Park
Kweeklust komt in dit nummer aan de orde.

En over ons contact met de lezers: de puzzel in het decembernummer leverde 21 goede inzendingen op ( Tanzania was de oplossing). Op de redactievergadering van 22 februari trok redacteur Lia van der Laan het winnende lootje uit de vakantiehoed
(zie foto). Winnares van een cd-bon is Sophie Duindam.
Ten slotte: in ieder geval voor dit jaar zijn we uit de financiële problemen. De gemeente Leiden heeft ons blad erkend als orgaan
van en voor de wijk en betaalt de drukkosten, voor zover niet gedekt door andere inkomsten, zoals advertenties, waarvan we er
dit keer iets meer dan anders hebben. Dank dus aan gemeente
en adverteerders.
Reacties op dit nummer en op dit voorwoord graag naar info@
morsetekens.nl

De redactie wijst uitdrukkelijk op twee “personeelsadvertenties”.
Wij kunnen het niet alleen. We hebben uiteraard veel mogelijkheden voor “deeltijdbanen”, van advertentiewervers tot bezorgers en zo zijn er meer zaken waarmee Morsetekens ondersteund kan worden.

Ineke Kester en Gerard J. Telkamp
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Wat gebe ur t e r m e t w i n k e l ce ntru m D i a m a ntp l e i n ?
dit iets gaat opleveren en dat we gezamenlijk kunnen kijken
hoe we een vernieuwing van het Diamantplein tot stand kunnen brengen. We zitten nog in een verkennende fase, waarbij
nog niets is afgesproken of vastgelegd. Zodra we verdere stappen maken, hoop ik gezamenlijk met betrokken wijkbewoners
en met het Morspanel vorm te geven aan, wat mij betreft, het
hart van de Mors. Graag geef ik eventuele suggesties en reacties door aan het Morspanel. Men kan mij bereiken via c.van.
der.meijden@leiden.nl
Chrissie van der Meijden,Wijkregisseur Stadsdeel West

Zoals de wijkbewoners ongetwijfeld hebben gemerkt, is in februari aan het Diamantplein de Jumbo verbouwd. Dit heeft
hier en daar in de wijk wat onrust veroorzaakt. Bij mij als wijkregisseur zijn een aantal van deze zorgen terechtgekomen. Ik
heb ze besproken met de leden van het Morspanel. Het Diamantplein is namelijk één van de onderwerpen waar we regelmatig over praten en over willen nadenken. Dat de Jumbo
heeft besloten om de Dirk in het Diamantplein over te nemen
en de winkel te vergroten, is een zaak van Jumbo zelf. Daar
heeft de gemeente niets over te zeggen, zolang alles binnen
de bestemmingsplannen past. En dat is zo in dit geval.
De gemeente heeft wel iets te zeggen over de verkeerssituatie,
de parkeerdrukte en de rest van de openbare ruimte. Deze
punten, samen met de zorgen van bewoners over de verloedering van het winkelcentrum, zijn via het Morspanel met enkele
wethouders en met de burgemeester gedeeld. In dat kader
hebben de wethouders opdracht gegeven aan ambtenaren
om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor verbetering
zijn in en rondom het winkelcentrum. Het winkelcentrum zelf
is niet in bezit van de gemeente, maar er zijn wel al voorzichtige gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar over
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Ik hoop van harte dat

advertentie
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M ors p ar k : l a atste nieu w t j es!
Na lange radiostilte komt er nu weer beweging in het Morspark. En dan bedoelen wij niet de fladderende vogeltjes die de
lente in hun bol hebben, maar de aanpak van het park zelf.
Nieuwtje één is dat wij een stichting hebben opgericht met de
naam Stichting Morslint. De stichting heeft als doel het versterken van de fysieke en sociale samenhang in de wijk en gaat
als eerste aan de slag met het park. Het bestuur bestaat uit vier
mensen die óf in de wijk wonen óf door vrijwilligerswerk ervaring in de wijk hebben opgedaan: Koen Wessels, Hafida Azouagh, Arnout Kruijshaar en Tom van Beek.
In de afgelopen vier maanden is hard gewerkt aan de fondsenwerving voor het realiseren van het Morspark. U weet misschien
nog wel dat de gemeente zo’n 75% van het totale geplande
budget heeft toegezegd en dat we de rest elders moeten vinden. We zijn nu vooral druk met het maken van afspraken met
mogelijke subsidiegevers. Dat zijn Fonds 1818, het WOZ-fonds
en het Druckerfonds. Daarnaast hebben we nog een ruime bijdrage uit de Herfstpremie-actie van Fonds 1818 gewonnen!
Hiermee is een groot gedeelte van de financiering van het park
gedekt, maar we zoeken nog extra subsidiegevers om ook de
laatste onderdelen te kunnen realiseren.
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Nieuwtje twee: de uitvoering gaat helaas is minder vlot dan we
hoopten. Eigenlijk zijn we op het moment dat we dit schrijven
(medio februari) alleen zeker van de kap van een aantal bomen
en struiken. Als het goed is, gebeurt dat begin maart. Er wordt
aan gewerkt om in april/mei te starten met de aanleg van de
paden, de plaatsing van speeltoestellen en het verplaatsen van
het hek rond het uitrenveld voor de honden. Of dit lukt is vooral
afhankelijk van het aanbestedingstraject van de Gemeente en
van de selectie van de aannemer die het geheel gaat uitvoeren.
Wij hebben hier als stichting helaas geen invloed op. In ieder
geval hopen we dat het grootste deel van het werk er in de zomer op zit en dat het wachten dan alleen nog is op het plaatsen van de nieuwe bomen en struiken. Dan kunnen we met het
mooie weer al genieten van het vernieuwde Morspark. Hoopt u
met ons mee?
Voor vragen, aanmoedigingen en ideeën kunt u ons bereiken
op info@stichtingmorslint.nl Koen Wessels, Hafida Azouagh,
Arnout Kruijshaar en Tom van Beek

Samen aan de Slag: gemeente en bewoners pakken wijken aan
Onder het motto ‘Samen aan de Slag’ organiseert Leiden een
aantal ontmoetingsavonden tussen de mannen en vrouwen
van de gemeente die de straten, parken en pleinen schoon
en veilig houden, en de bewoners van ons mooie Leiden:
Leidse burgers die er soms nog aan moeten wennen dat niet
alles meer vanzelfsprekend door de gemeente wordt gedaan. Op 24 januari werd het aan een volle zaal in Holiday
Inn nog eens haarfijn uitgelegd. De gemeenteraad heeft met
het oog op de centjes gekozen voor een basisniveau van onderhoud. Willen wijken, straten of individuele burgers meer
dan dat basisniveau, dan kun je daar zelf aan bijdragen. Hoe?
Door je plan te bespreken met de nieuwe wijkmanager Wanita Mahesh (tel 14071, Leiden noemen en vragen naar mw
Mahesh of mail naar aandeslag@leiden.nl
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Je kunt van alles oppakken: van geveltuintjes tot herinrichting van speelplekken, weg laten halen van bankjes die toch
nooit worden gebruikt tot het indienen van plannen voor
sporttoestellen langs de weg. Kortom, van kleine projectjes
tot grote wensen. Je moet er wel over nagedacht hebben.
Een geveltuintje weer weghalen omdat je er minder tijd voor
hebt, is niet zo’n probleem. Maar voor het indienen voor een
plan voor sporttoestellen is een tikkeltje meer nodig, zoals
een onderhoudsplan en omwonenden die de plaatsing van
die toestellen zien zitten.

Zo’n gek idee? Nee hoor, weet u nog hoe leuk de Torteltuin was aan de Lage Morsweg? En kijk eens hoe
goed het gaat met de speeltuin Morschkwartier. De
prachtige groenstrook langs de Jacob Catslaan: allemaal begonnen met een paar mensen met een ideetje.
En dat er die avond ook weer mensen waren met ideeën
bleek wel uit het bezoek aan de kraampjes. Natuur in de
wijk of meelopen met een schouw van je buurt*, informatie over Morslint of over de aanpak van de verborgen
speelplaats achter de De Wetstraat: voor ieder wat wils.
Het leukste van zo’n informatieavond vind ik toch de gesprekken met de mensen van de gemeente die het dagelijkse onderhoud doen. Trots op hun werk en nieuwsgierig hoe we samen aan de slag kunnen gaan. Zullen we?
Een ander voorbeeld: de gemeente wil besparen op de
kosten van legen van de depodogs, u weet wel: de bakken waar u de zakjes met poep van uw hond in kunt doen.
Wat fijn trouwens dat zoveel baasjes dat tegenwoordig doen.
Maar wat nou als die bak weg gaat en u met dat zakje moet
blijven lopen tot u thuis bent? Nee: niet in de struiken
gooien! U kunt het zakje in een gewone prullenbak doen.
Ergert u zich wild aan prullenbakken die altijd overvol
zijn? Adopteren mag én kan. Vraag naar de mogelijkheden en u kunt aan de slag, samen met de gemeente.

Bea Hoogheid
foto’s : buro JP
* Wijkbewoners kunnen meedoen aan een buurtschouw,
samen met een medewerker van de gemeente op een dagdeel/ avond inventariseren van een bepaald wijkdeel op gebreken en onvolkomenheden.
(een goed voorbeeld van Samen aan de slag vindt u in het
verhaal van het speeltreintje in de De Wetstraat op p. 20)
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Va n To m M e n k e n b a an .....
In september 1976 werd aan de Vondellaan de Tom Menken IJsbaan geopend. Veertig jaar later spreekt men in
de volksmond nog steeds van de “Menkenbaan”. Hoewel de koelmachines inmiddels ook al veertig jaar oud
zijn, beschikt Leiden over goed glijdend ijs. Als recreantenbaan voldoet de Leidse IJshal nog steeds prima.
Het is een bekend gegeven in de techniek dat, naarmate een
machine ouder wordt, het steeds moeilijker wordt om aan
vervangende onderdelen te komen. Om een kunstijsbaan
in de Sleutelstad te behouden trok de gemeenteraad van
Leiden in december 2012 het bedrag van € 4.000.000,- (vier
miljoen euro) uit om de Schaatshal grondig te renoveren.
Inmiddels zijn we vier jaar verder en is er geen sprake geweest
van renovatie, er is niets gebeurd. De eigenaar van het pand
(de firma Kempeneers, die vroeger ook eigenaar was van de
LIAM) werkte niet bepaald mee. Zodoende werd een alternatief plan gemaakt: een nieuwe kunstijsbaan bij zwembad
“De Vliet”. Door de warmtekrachtkoppeling kon er flink op de
energiekosten bespaard worden. Met de warmte die vrijkomt
bij het koelen van de ijsvloer, kan het zwemwater verwarmd
worden. In juli 2016 kwam dit plan door de gemeenteraad.
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.... tot Le i d se sc ha at s h a l
Het zou een 250-meterbaan worden, met een binnenbaan die geschikt was voor shorttrack, kunstschaatsen
en ijshockey. Tot IJshal “De Vliet” klaar zou zijn, vermoedelijk in 2019 of 2020, zou de “Menkenbaan” openblijven,
nog steeds geëxploiteerd door de Stichting IJshal Leiden.
In december volgde echter een koude douche. Wethouder
Paul Dirkse had anders besloten. Doordat de plannen voor
een topsporthal aan de Vijf Meilaan steeds groter en steeds
duurder werden, besloot de wethouder om de nieuwe ijsbaan
te schrappen ten gunste van zeer veel extra stoeltjes voor
in het bijzonder het basketbalteam van Zorg & Zekerheid.
De schaatswereld stond op zijn achterste benen. Terwijl de
vrijwilligers van de Schaatshal naar de omliggende gemeenten gingen om geld los te krijgen voor de 333-meterbaan,
werd achter hun rug om de stekker uit het project getrokken.
Binnen een week werd een grote demonstratie georganiseerd om de gemeenteraad te overtuigen dit dwaze plan
van wethouder Dirkse weg te stemmen. Doordat er heel veel
vragen bij de diverse gemeenteraadsfracties leefden, wordt
pas in april of mei een beslissing over nieuwbouw genomen.
Het ziet er dus naar uit dat de Schaatshal aan de Vondellaan

nog wat langer open zal zijn, hoewel er een drietal bedreigingen is: de verhuurder wil de huur opzeggen; komt de koelinstallatie wel door de milieukeuring in 2018; en ten slotte: hoe
lang blijft de koelmachine het nog doen?
Bert Breed
(vrijwilliger-trainer bij de IJVL (IJssport Vereniging Leiden)
Foto voorpagina: Thom
Voor meer informatie zie ook www.schaatshalleiden.nl
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Alweer hoogb ouw a a n d e H o g e M o rs we g ?
Ee n p le i d o o i vo o r een b etere a a n pa k
Op 25 januari 2017 gaf de gemeente een presentatie van
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het terrein op de
kop van de Hoge Morsweg, vlak naast de brug richting het
Haagse Schouw. Dit gebied staat ook wel bekend als het
Rijkswaterstaat-terrein. Tot vorig jaar het onderkomen van
de verkenners van Waingunga [zie artikel over deze padvindersgroep in Morsetekens van juni 2015; red.]. Het is
een met bomen omzoomd groot vierkant stuk grond. Het
ligt pal aan de oever van de Oude Rijn. Wanneer we rekening houden met groen, kabels en leidingen, blijft er wel
een kleiner bouwoppervlak over. Maar dat blijkt nog altijd aantrekkelijk genoeg voor bouwer Niersman om alvast
op deze avond mee te luisteren. Altijd handig met het oog
op de latere aanbesteding, maar toch opmerkelijk op een
avond die in de eerste plaats voor bewoners bedoeld is.
Het bestemmingsplan voor dit gebied geeft aan: bedrijven
en groen(strook). Dat zal dus gewijzigd moeten worden
als de gemeente vasthoudt aan haar voorkeur voor woningbouw, die maar liefst tot 50 meter hoog mag worden.
Andere voorwaarden zijn: bouwen voor een doelgroep die
rust en ruimte zoekt, met een mix van aanbod in de sociale
huursector (20%) en duurdere huur- of koopappartementen.
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Na een eerste verkenning van mogelijk geïnteresseerde
marktpartijen (er zijn nu al 20 bedrijven die zich als gegadigden hebben gemeld) moet de gemeenteraad in het
2e kwartaal van dit jaar een Kaderbesluit nemen, waarna
in het 3e kwartaal de selectie van de definitieve marktpartij volgt. Eind 2017 is de gemeenteraad weer aan zet met
het uitvoeringsbesluit. Heel 2018 is gereserveerd voor verdere uitwerking van het plan en planologische procedures. De feitelijke start van de bouw staat gepland voor het
2e kwartaal van 2019 en de oplevering voor eind 2020.
Tot zover de uitleg over de ‘marsroute’ die de gemeente voor
ogen staat.

Uit de zaal klonk de nodige scepsis over weer een hoog
flatgebouw aan de Hoge Morsweg. Ook lijkt het laatste woord nog niet gezegd over de nu als vaststaand
aangekondigde ontwikkeling van dit stuk grond, los
van mogelijke toekomstige ontwikkeling van de sportvelden tussen de Hoge Mors en de Plesmanlaan.
Door dit stuk er nu apart uit te lichten en snel vol te bouwen
wordt iedere mogelijkheid geblokkeerd voor een meer omvattende stedenbouwkundige aanpak. Bijvoorbeeld een
aanpak waarmee je het water met het achterliggende land
verbindt. Zo’n idee was er eerder wel: het plan voor een
Huis van de Sport gaf ook een aanzet voor de aanleg van
een binnenhaventje, met woningbouw eromheen. Toch
een speels idee, dat nu de pas afgesneden lijkt. De ontwikkelingen in Valkenburg, ’t Duyfrak en Oegstgeest aan de
Rijn laten zien dat een moderne grachtenvariant met open
water naar de Rijn een haalbaar alternatief is. Laagbouw,
herenhuizen en appartementen gaan samen op in waterpartijen, bruggetjes, bomen, groenstroken en parkjes. Zo’n
visie zouden de huidige en toekomstige bewoners van de
Mors toch ook van de gemeente Leiden mogen verwachten?
Etienne Haneveld en Bea Hoogheid
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R obij n h of : hoe het gaat met de nieuwkomers?
Voor het vrijwilligerswerk zijn we op zoek naar mogelijkheden
binnen Robijnhof maar ook daarbuiten. Er is bijzonder veelzijdig talent in huis. Heb je een idee voor een project in de
wijk? Een bekende in de buurt heeft specifieke hulp nodig?
Wil je taalmaatje worden of een buurtfeest organiseren of heb
je een ander plan? We bespreken het graag!

Na het woon-klaar maken in november zijn de nieuwkomers
vanaf kerst in de appartementen van Robijnhof getrokken.
Intussen gingen de intake-gesprekken onverminderd door tot
eind februari 2017, tot alle units verhuurd waren. Nu wonen
er 20 statushouders, 27 mensen met een lichte begeleidingsvraag en 36 studenten.
Ralph Komen, huismeester van Robijnhof heeft het druk met
het organiseren van de gang van zaken. Wat doe je bijvoorbeeld met 35 verstopte doucheputjes, brievenbussen en
deuren waar geen sleutels van te vinden zijn, kapotte wasmachines en al het afval dat de verhuizingen meebrengen?
Daarnaast is hij hét aanspreekpunt in huis, voor de bewoners
en voor iedereen die met de nieuwe appartementen en bewoners te maken heeft. En zo heeft iedereen tijd nodig gehad om
zich in zijn nieuwe huis ook echt thuis te voelen.
Wies op ´t Roodt en Fransje Barnard zijn sinds 1 januari in de
middagen aanwezig in de hal. Wij organiseren het vrijwilligerswerk dat onderdeel is van deze sociale vorm van bewoning. Zo maken we kennis met de bewoners en die maken op
hun beurt weer kennis met elkaar, de nieuwkomers en de Aanleuners*. We drinken thee, beantwoorden vragen, helpen met
het lezen van brieven, (en dat zijn er voor de anderstaligen
veel). Uit alle gesprekken, soms met handen en voeten maar
altijd leuk, ontstaan plannen voor activiteiten en het bieden
van hulp aan elkaar.

Voor nu stellen we voor: als je tijd hebt, kom dan eens langs.
Van 15.00 – 17.00 uur is bijna altijd iemand aanwezig in de hal
van Robijnhof. Is de deur dicht, klop dan flink aan of bel Ralph.
Als je ideeën hebt voor een activiteit of je denkt aan een klus
waarbij vrijwilligerswerk welkom is, vertel het ons of stuur een
email. Ook voor andere vragen kun je ons benaderen. Wil je
gewoon een kop thee en een praatje, ook dan ben je van harte
welkom. En een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk.
Maandag- woensdag- en vrijdagmiddag: Fransje, f.barnard@
libertasleiden.nl
Dinsdag- en donderdagmiddag: Wies
Ralph Komen, Ralph@dehuischmeesters.nl, 06-40777067
Fransje Barnard & Ralph Komen
[* ‘Aanleuners’ : bewoners die in de aanleunwoningen van
Robijn (zijn blijven) wonen. Red.]
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EINDREDACTEUR GEVRAAGD
Even een persoonlijk verhaal. Dit jaar is mijn vierde en laatste
volledige jaar als eindredacteur van Morsetekens. Met een jaartje voorbereidingstijd in 2013 heb ik er dan vijf jaar op zitten. Ik
zoek een opvolger als lid of coördinator van de (eind)redactie
voor na december 2017. Eerder toetreden tot de redactie zou
fijn zijn.. Hoe eerder, hoe beter. Dan is er een soepele overgang.

Wat bieden wij?

Wat doet de eindredacteur m/v?

Reacties: graag zo spoedig mogelijk na verschijning van dit
nummer naar de huidige eindredacteur Gerard J. Telkamp, tel.
5315747; gerardjtelkamp@hetnet.nl

- Plannen van artikelen voor volgende nummers
- Binnengekomen stukken beoordelen en bewerken tot leesbare kopij
- Zo nodig zelf artikeltjes schrijven
- Aanleveren geredigeerde stukken aan lay-out-redacteur en
corrigeren lay-outproef
- Meedoen in redactieoverleg (4-6 keer per jaar)

- Verantwoordelijkheid voor een blad dat zijn bestaansrecht
heeft bewezen
- Een klein maar enthousiast redactieteam
- Ruime inwerktijd
- Een prettige collega-eindredacteur

Wat wordt er van de eindredacteur m/v gevraagd?
- Betrokkenheid bij het Morskwartier
- Gevoel voor correct en helder taalgebruik
- Durf om aangeboden teksten te bewerken
- Zo nodig: eigen initiatieven
- Meedenken en mee-besluiten over de toekomst van het blad
- Werktijd: flexibel
tekening Nils Burman
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WEBREDACTEUR GEVRAAGD
Ongeveer tegelijk met het eerste nummer van Morsetekens,
in maart 2013, kwam er ook een website onder dezelfde vlag:
www.morsetekens.nl. Hier zijn tot nu toe voornamelijk de
gepubliceerde nummers in hun geheel te vinden. De redactie heeft haar handen vol gehad met de “papieren” Morsetekens. Maar het zou fijn zijn als de website óók een nieuwsbron zou worden voor berichten en informatie in de periode
tussen de vier Morsetekens per jaar. Wie wil of wie willen
(in teamverband) ons helpen de website www.morsetekens.
nl tot een levendig nieuws- en informatiepodium onder de
redactie van Morsetekens voor de wijk te maken?

Wat wordt er van de webmaster(s) of webredacteur(en) m/v gevraagd?
- Betrokkenheid bij het Morskwartier
- Correct en helder taalgebruik
- Digitale vaardigheid, liefst enige ervaring met het beheer
van websites
- Deelname aan de redactie van Morsetekens
- Zo nodig: eigen initiatieven
- Meedenken en mee-besluiten over de toekomst van site
en blad
- Werktijd: flexibel

Wat bieden wij?
Wat doet de web-redacteur m/v?

- Een bestaande website met de uitdaging die verder te
ontwikkelen
- Samenwerking met de redactie van een papieren blad met
bestaansrecht
- De mogelijkheid zelf een team web-redacteuren te helpen
opbouwen
- De kans meer betrokken te raken bij wat speelt in de Mors

- Aanpassen van de huidige website aan de eisen voor snellere berichtgeving
- Aangeboden nieuws en informatie over de Mors in korte
vorm verwerken en bewerken
- Ervoor zorgen dat nieuwe afleveringen van Morsetekens
ook digitaal beschikbaar komen
- Medebeheer van het digitaal adres info@morsetekens.nl
- Zo nodig zelf op zoek gaan naar nieuws en dit voor de site
geschikt maken
- Zo mogelijk: het interactief maken van de website

Reacties: graag zo spoedig mogelijk naar Gerard J. Telkamp,
tel. 5315747; gerardjtelkamp@hetnet.nl
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Lang leve de ruil-bus

“Onze oproep aan de wijkbewoners van de Mors is: kom gezellig winkelen bij de ruil-bus. Iedereen die nog mooie kleding
heeft liggen, maar deze niet wil weggooien, kom die kleren bij
de bus brengen, ruil ze voor iets anders van je keuze. Je kan
kiezen uit dames-, heren- en kinderkleding of ook klein speelgoed. Er staat een heerlijk kopje koffie of thee klaar, je kan er
een gezellig gesprek voeren en intussen iets ruilen waar je de
hele dag blij van blijft…”
Waar en wanneer is de bus in de buurt? Elke donderdagmiddag op het parkeerterrein van buurtcentrum Morschwijck aan
de Topaaslaan van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Dit jaar is de ruil-bus in de Mors gekomen. De ruil-bus is een
grote verbouwde bus, die volgehangen is met kleding: kinderkleding, dameskleding en herenkleding. Een aanwinst voor de
Morswijk. Enthousiast vertellen wijkbewoonsters Sari de Bruin
en Touria Tourkazi over deze ruil-bus. (zie foto)
De ruil-bus, zo vertellen de initiatiefneemsters, is een bus die
volledig ingericht is als kleding(ruil) winkel . “Samen met sociaal werker Karin Witteman zijn wij deze uitdaging aangegaan
om wijkbewoners te ontmoeten op een manier waar iedereen
blij van wordt. De oude bus was kaal en leeg, maar met hulp
van Fonds 1818, de gemeente Leiden, Libertas Leiden en het
WOZ-fonds werd het voor ons mogelijk om spullen voor de
inrichting van de bus te kopen en de bus te laten rijden. Handige wijkbewoners hebben de bus vervolgens belangeloos
omgetoverd tot ruilwinkel . Er is behangen, gordijnen zijn gemaakt en er is ingericht. Ook is er veel kleding gedoneerd,
zodat we met een volle winkel konden starten.”
Op 19 januari van dit jaar is de bus opengegaan en sinds die
tijd kan er geruild worden. Touria vertelt: “Op de dag van de
opening voelde het als de koudste dag van het jaar, onze
verwachtingen waren niet hooggespannen, maar tot ieders
verbazing werd het druk in de bus. Er zijn die middag al acht
ruilingen gedaan.”

Tekst en foto: Karin Witteman
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Ruu d de R e i ge r e n d e k o e l e k i k k e r
regelmaat door bekenden en onbekenden in de Mors aangesproken op hun actie. Zo werd hun plan werkelijkheid.
Het boek ligt inmiddels in alle boekwinkels in Leiden en ook
buiten Leiden is er belangstelling. Leo Alexander en Jenny
lezen voor op scholen en BSO’s. Ze ontvangen veel positieve reacties. Daaruit blijkt dat de grote en kleine belevenissen in aantrekkelijke taal en met illustraties kleuters (4-6
jaar) aanspreken.

Ruud de Reiger, Minie Meerkoet en Kees en Karel Kauw beleven avonturen in Park Kweeklust in de Lage Mors. Lekker
sleeën in het park, een bevroren hondendrol, luisteren door
een rietstengel naar de snurkende Koele Kikker onder een
laag ijs. Het zijn verhalen die kleuters aanspreken. Ze staan
in het prachtig geïllustreerd en vormgegeven boek, dat uitkwam op een van de koudste en mooiste winterdagen in
januari.
Leo Alexander Schlangen en Jenny de Bruin laten zich inspireren door de natuur in het park, de dieren die er rondscharrelen en de (eigen)aardige mensen en kinderen die het bezoeken. “De verhalen zijn langzaam gegroeid in mijn hoofd.
Ruud de Reiger zie ik ook echt elke dag en ik maak regelmatig een praatje met hem”, vertelt Leo Alexander. Door ze te
vertellen aan zijn dochter en andere kinderen ontstond het
idee om er een boek van te maken. Jenny zette de verhalen
om in sfeervolle prenten. “Het was een uitdaging om een
reiger, een toch wat streng en kil beest, om te toveren tot
een gezellig vriendje”, vertelt Jenny .
Een mooi boek uitgeven in eigen beheer kost geld. Het duo
besloot een aanvraag te doen voor een crowdfundactie via
Stichting Voor de Kunst. Ze benaderden vrienden en familie en verspreidden 800 flyers in hun buurt. Tot hun grote
verrassing liep het storm met donaties, en werden ze met
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Waarom zo’n succes ook in de Mors? Leo Alexander en Jenny
ervaren dat de mensen trots zijn op de buurt waarin ze wonen en ook op het park. Een boek daarover spreekt velen aan.
“Een van de gulle gevers”, zo vertelt Leo Alexander, “gaf aan
dat hij hier als kind zelf nog gespeeld heeft, toen hier nog
weilanden waren van Oegstgeest en dat zijn kinderen er ook
gespeeld hebben. Nu kan hij zijn kleinkinderen erover voorlezen”. Wellicht zegt het succes ook wel iets over de inwoners
van het Morskwartier, dat een open karakter heeft, met weliswaar veel buurten, maar ook met een hechte kern en een eigen identiteit, waarvan Park Kweeklust onderdeel uitmaakt.
Een volgend ‘projectje’ heeft Leo Alexander al op de rol staan.
Bezoekers en gebruikers gaan heel verschillend om met Park
Kweeklust. Er mag volgens de kinderboekmaker wel weer
een keer afstemming plaatsvinden over wat er te doen is in
het park en hoe mensen er zich gedragen. Via de ‘Samen aan
de slag’ bijeenkomst van de gemeente (zie verslag elders in
dit blad) zoekt hij draagvlak en middelen.
Ruud de Reiger en de Koele Kikker van Leo Alexander Schlangen en Jenny de Bruin (Uitg. LAS, ISBN 978 90 826 0780 2)
Ineke Kester
Illustraties: Jenny de Bruin
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Dieren va n d e M or s: d e k u i fe e n d
“… Van eenden heb ik geen verstand; voor mij zijn alle eenden eender”, dichtte Ivo de Wijs. Maar ook hij zal toch weinig
moeite hebben met het herkennen van een mannetjeskuifeend: vrij klein, met afhangende kuif op de kop (soms slecht
te zien), helderwitte flanken onder een zwarte rug, de zwarte
kop in de zon met purperblauwe gloed. Het vrouwtje is saaier:
bruin met lichtere flanken en een kort kuifje.

De kuifeend is een duikeend: kan een flink eind onder water
zwemmen en ergens anders weer bovenkomen. Veel andere
soorten, zoals de wilde eend, parkeend, zijn grondeleenden:
ze kunnen niet goed duiken, maar alleen onder water foerageren met het kontje naar boven en de kop naar beneden.
De kuifeend is in de winterperiode een heel algemene eend.
Dan is hij ook het vaakst in de Mors te zien. Goede plekken
zijn aan de Azurietkade (langs het spoor) en in park Kweeklust.
Deze winter zwom in de slootjes rond de Bockhorst vaak een
paartje kuifeend, en soms zelfs twee paar. Maar de meeste
kuifeenden zijn te vinden op grotere plassen. Als onze slootjes bevroren zijn, dan trekken ze allemaal naar groot open
water. En kunnen er bijvoorbeeld enkele duizenden op het
Valkenburgse Meer verblijven. Maar dat is nog niets vergeleken met de tienduizenden op het Markermeer en IJsselmeer, zoals ik ze deze februari nog waarnam bij Enkhuizen.
De meeste kuifeenden gaan in de lente naar broedgebieden
in het noordoosten. Maar zeker twintigduizend paar blijven
de laatste jaren in Nederland om te broeden.
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Eind juli 2013 zag ik op de vijver Vierlinghlaan – Dr. Lelylaan
een moeder kuifeend met zeven grote jongen (zie foto). Op
welke heimelijke plek ze haar eieren heeft uitgebroed en de
kuikens opgroeiden, ik zou het niet weten.
De zwarte donsjongen van enkele dagen oud zijn koddig,
vooral als ze onderduiken en meteen weer boven komen, net
ondergeduwde kurken.

Zoals bij de meeste andere eenden zie je ook bij kuifeenden
maar zelden vaders bij het kroost. De broedzorg is een taak
van het vrouwtje.
Bij duikeenden komt “koekoeksgedrag” voor. Vindt een
vrouwtje haar legsel compleet, maar wil ze toch nog een ei
kwijt, dan legt ze dat stiekem in een buurnest met een nog
onvolledig legsel. Zelfs in die van een andere, verwante,
soort. Zo kan het voorkomen dat een jonge tafeleend opgroeit in een gezinnetje kuifeenden, of andersom.
Het gaat goed in Nederland met de broedende kuifeenden.
Het schoner wordende, maar toch voedselrijke, water is gunstig voor hun overlevingskansen. Ze eten vooral schelpdieren
en waterinsecten. De driehoeksmossel, een exoot die het de
laatste decennia uitstekend doet in onze binnenwateren, is
favoriet voedsel.
Wel heeft de vogelgriepvariant van deze winter vooral veel
slachtoffers gemaakt onder de kuifeenden. Toch is maar een
heel klein percentage erdoor gestorven.
Vooralsnog heeft dit aardige eendje het (zoetwater)tij mee.
Tekst en foto’s: Gerard van der Klugt
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Het meest vergeten plantsoen van Leiden ....
De bodembedekkers aan alle kanten van het grasveldje slokken elk jaar een paar meter van dit gazon op. Wanneer dit
struikgewas op verzoek gesnoeid wordt, gebeurt dit alleen
horizontaal in plaats van dat er verticaal een flinke meter (tot
in de grond zelf ) wordt afgehaald. Het mooiste zou zijn als er
eens professioneel gesnoeid zou worden.

De meeste mensen die via het Morslint hun route bewandelen, weten niet van het bestaan van een verscholen groen
plantsoentje tussen de flats aan de Opaalstraat, de Saffierstraat en de garages achter het Diamantplein. Je kunt er op
twee manieren komen, via nauwe steegjes vanuit de Saffierstraat en vanuit de Opaalstraat. Sommige jongeren weten
deze rustige, groene plaats wel te waarderen en vinden het er
heerlijk vertoeven. Bij de planning van de flats aan de Opaalstraat en de Saffierstraat heeft men er niet bij stil gestaan om
een wat makkelijker toegang vanuit de flats naar het parkje
te maken, zodat het voor de bewoners toegankelijker zou zijn
geweest. Nu moet men een stuk omlopen. Dat is helaas niet
voor iedere oudere weggelegd.
Daarnaast is de aanplant van twintig jaar geleden nu uitgegroeid tot een “weelderige” wildgroei. Sommige leuke struiken worden helemaal verstikt. De rode brem is niet meer te
vinden, alleen nog de gele. Twee jaar geleden is een prachtige
paarse seringenboom “per ongeluk” omgekapt. De lila boom
die er naast stond, is gelukkig weer gaan groeien.
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Anderhalf jaar geleden heeft de afdeling Groen van de Gemeente samen met een bewoner gekeken wat nu het beste te doen.
Er zijn toen inderdaad wat heesters gesnoeid en hier een daar
zijn de kanten van de andere bodembedekkers aan de stoepranden recht gesneden. Sommige “heesters” die nu bomen
zijn geworden, zijn echter nooit aangeplant maar via vogels als
zaden achtergelaten. Men neemt aan dat die bij het plantsoen
horen, maar niets is minder waar. Ze nemen steeds meer het
zicht weg van de bewoners. Ook de budleja’s (vlinderstruiken)
dienen eigenlijk elk najaar flink teruggesnoeid te worden.
Nu er heel wat staat te gebeuren met het Morspark, komt “ons
parkje” er helaas weer bekaaid van af. Hopelijk wordt er door
dit bericht eindelijk eens iemand wakker die weet dat goede
snoei hard nodig is om het plantsoentje met zijn diverse struiken gezond te houden. Nu stevent dit plantsoen af op totale
verwildering en verpaupering en blijft het: het meest vergeten
plantsoen van Leiden.
Marijke Boerstra (Opaalstraat)
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Samen aan de slag: de Wetstraat
uitgenodigd. Afgelopen jaren heeft de buurt in goed overleg
met de gemeente aanpassingen gedaan, plantenbakken ingericht en verbeteringen aangebracht. Ook is het handig om
niet al te intensief onderhoud vragende planten en dergelijke
aan te schaffen. Een aantal keer per jaar organiseert de buurt
een gezamenlijke onderhoudsdag. Verder wordt er bijna ieder
jaar nog een pleinfeest georganiseerd om het einde van de
zomervakantie te vieren, met een talentenshow en kraampjes
met zelfgemaakt eten en drinken. Karina: “Persoonlijk vind ik
het voordeel dat je je medeverantwoordelijk voelt voor de
staat van het speelt(er)reintje, zoals wij het hier noemen. Dit
maakt dat er tussendoor ook vaak even zwerfvuil en hondenpoep wordt opgeruimd, wat de vervuiling tegengaat.

Een voorbeeld van wat burgers kunnen doen boven het basisf
niveau dat door de gemeente wordt verzorgd, is De Wetstraat.
Bewoners van dit deel van Transvaal hebben daar op eigen
initiatief een natuurlijke speelplek voor hun kinderen gecreëerd. Er is een combinatie van door de gemeente geplaatste
en door de buurt gemaakte toestellen.

Tekst en foto’s : Karina Kuipers

Karina Kuipers: “Bij het laatste overleg met de gemeente
kregen we complimenten over de duurzaamheid en kwaliteit van de zelfgemaakte toestellen.” De gemeente stelt een
klein budget beschikbaar en de buurt zelf mag dat spenderen. Het is wel even puzzelen welke plannen binnen dit budget vallen. Dit gebeurt meestal aan het begin van het jaar in
een kleinere groep, iedereen wordt hier overigens wel voor
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N ieu ws ove r w i j k a c t i v i te i te n
De wijktafel in Morschwijck is er elke dinsdag van 17.00 –
18.30 uur. Voor deze wekelijkse wijktafel zijn wij op zoek naar
2 enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij het uitserveren van de maaltijd. Ook het afruimen van de tafels en het
opruimen in de keuken en afwassen ( afwasmachine) horen
tot de taken. Info: Corrie Paardekooper, Tel: 071 – 576 56 56

Wijkplaats-Café
Vanaf vrijdag 3 maart is van 17 - 19 uur elke veertien dagen op
de vrijdagmiddag het Wijkplaats-Café weer geopend op het
adres Topaaslaan 23 (gebouw naast buurthuis Morschwijck).
Het is een initiatief van de Protestantse Geloofsgemeenschap
De Verbinding. Informatie: José Veld, dewijkplaatsleiden@
gmail.com

Voor de kookclub in Morschwijck voor (zes) mensen met
een verstandelijke beperking zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die samen met Mw. Jo Schuchhard (al
jarenlang leidster van de kookclub) deze kookclub wil “runnen”. Het is elke 2 weken op woensdag van 17.00 uur tot 20.30
uur. Informatie: Corrie Paardekooper, Tel: 071 – 576 56 56

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 19 in Leiden. 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. Informatie:
Sociaal Wijkteam de Mors: Tel 071 - 516 49 07 of SchuldHulpMaatje Leiden e.o. Tel 06 - 51 12 47 43.

iDOE - Open Contactpunt
Bij iDOE kan je terecht met alle vragen over vrijwillige inzet.
iDOE ondersteunt buurtbewoners om vrijwilligerswerk te
doen dat ze leuk vinden en waar ze energie uit halen. In de vacaturebank staan ruim 850 vacatures (Leiden en omstreken).
Daarnaast kun je workshops en trainingen volgen. Interesse?
Kom langs op dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur in
Huis van de buurt Morschwijck.
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D e ou de r we t se l a nt a a r n pa a l i n d e L a g e M o rs !
De Lage Mors in Leiden is een echte jaren '30 wijk. De huizen hebben de karakteristieke glas-in-lood-ramen en erkers.
In tegenstelling tot de Professorenwijk, een andere jaren '30
wijk, en de binnenstad, heeft de Lage Mors niet meer de authentieke ouderwetse lantaarnpalen die juist mede het karakteristieke sfeertje bepalen in het straatbeeld. het idee is om
de ouderwetse lantaarnpalen weer terug in het straatbeeld te
krijgen, maar dan met LED verlichting. Zo hebben we iets uit
het verleden gecombineerd met het milieubewuste heden!
U kunt dit idee steunen op : http://www.verbeterdebuurt.nl/
melding/129171.
Let op: U dient zich eerst te registreren voordat u een reactie
kunt geven. Dit is echter zo gebeurd. Met uw steun creëren
we draagvlak en wordt het idee hopelijk gehonoreerd.
Dirk Kraaij
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R ecept va n B e b
Witlof uit de oven
Nodig: 2 grote struiken witlof, 3 grote aardappelen, geraspte kaas, 2 ons ham, 4 plakken gesneden kaas, peper,
nootmuskaat, paneermeel en 2 eieren.
Werkwijze: was en snij de witlof over de lengte doormidden, en kook dit 10 minuten in ruim water. Verwarm een
oven voor op 225 graden en rol om de stukken witlof een
plak kaas en ham. Haal ze door de geklutste eieren en
daarna door de paneermeel. Leg de stukken naast elkaar
in een ovenschaal. Bestrooi de witlofrolletjes met de geraspte kaas en strooi ook een beetje nootmuskaat erover.
Bak af in 15 minuten. Kook intussen de aardappelen in ongeveer 20 minuten gaar.
Eet smakelijk!
Beb Robijn
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Basisschool de Morskring en Wonderland
Kinderopvang openen feestelijk de nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang
in basisschool De Morskring - linksboven
Jan Diebels directeur basisschool de Morskring
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Bockhorst op Facebook!

Bockhorst!
Sinds kort heeft Facebook er een
nieuwe pagina bij: Die van de gezellige
Leidse wijk Bockhorst!
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Op deze pagina zijn bewoners van harte welkom om
lid te worden. Het is een leuke manier om gemakkelijk
met elkaar te kunnen communiceren, informatie te
delen en op de hoogte gehouden te worden van
actualiteiten in onze wijk.
Zoek op Facebook in de zoekbalk naar Bockhorst!,
meld jezelf aan, en doe mee in onze nieuwe online
community.

