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Wat hebben we toch een gevarieerde wijk: je kunt er wonen, winkelen, 

werken, wandelen. Er ligt weer een gevarieerd nummer van Morsetekens, 

het Lentenummer van 2015. Met een bonte verzameling leesvoer 

over sport (rugbyclub Diok), onderwijs (OBS Morskring), verkeer (een 

zebra op de Diamantlaan), water (het Hoogheemraadschap), afval 

(containerproblemen), natuur (spitsmuizen) en geschiedenis (de Lage 

Mors). En nog veel meer. We ontvangen zo nu en dan waarderende 

woorden over de vier nummers van vorig jaar, dus we gaan graag door met 

ons aanbod van nieuws over de Mors. Oude nummers staan op de website 

www.morsetekens.nl onder Archief. Graag ontvangen we voor volgende 

nummers bijdragen op info@morsetekens.nl

Na de noodkreet in het decembernummer hebben we op de bodem 

van de schatkist gekeken. Er bleek nog net genoeg geld voor dit 

maartnummer. Ook de bedelactie hielp ook een beetje: tien bewoners 

stortten samen bijna 300 euro, dat is een vijfde van de drukkosten van 

een aflevering. Goede gevers zijn nog steeds welkom. Daarom hierbij 

opnieuw het verzoek om financiële ondersteuning: bijdragen op een 

rekening t.n.v. Libertas Leiden: (IBAN) rekeningnummer NL53 

ABNA 088 111 4626, onder vermelding van Actie Morsetekens 

2015. 

WE ZIJN ER NOG NIET 

Maar: we zijn er nog niet. We zijn met een kleine groep en kunnen meer 

vrijwilligers gebruiken voor allerlei grote en kleine klussen, voor vast en 

voor tijdelijk. Allereerst gaat WeiFang Fu ons na twee mooie nummers 

verlaten wegens drukke bezigheden in haar eigen ontwerpbedrijf. Zij 

verzorgde de opmaak van het blad. Wij zoeken dringend een of twee 

mensen die de layout van het blad kunnen verzorgen. We hebben 

ook behoefte aan mensen die mee willen besturen, op de centen 

willen letten, geld willen werven, contacten willen onderhouden 

met andere organisaties, wijknieuws willen rapporteren, de website 

aantrekkelijker willen maken enzovoorts. Alles in goed overleg. Meld 

je bij buurtopbouwwerker Tony van der Haar (e-mail: T.vanderHaar@

libertasleiden.nl), via info@morsetekens.nl of bij een van de andere leden 

van de redactie / initiatiefgroep.

En verder. We zijn nog steeds op zoek naar vaste of los-vaste sponsors, 

commercieel of idealistisch. Wie een aanbod of suggesties heeft, graag! 
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Het begon midden 2014 met een oproep vanuit de Bewonerscommissie 

Trisor die werd ondersteund door leden uit de gemeenteraad (Holla 

en Sloos). Vervolgens pakten wethouder Strijk en zijn medewerkers 

stevig door en was het lijstje met uit te voeren zaken snel bekend. In 

januari is veel werk verzet. Zo is de bocht vanaf de Smaragdlaan naar 

de Diamantlaan verlegd, zodat automobilisten niet meer per abuis op 

het fietspad belanden. Op de oversteekplek ter hoogte van Deksels zijn 

rode vakken getegeld om automobilisten op voetgangers en fietsers te 

wijzen. Aan de andere kant van de Diamantlaan (bij het fietstunneltje) 

is een zebra aangelegd. Op het Diamantplein is de losplaats bij Jumbo 

veranderd. De vrachtwagens parkeren nu vlak achter de viswagen en 

rijden langs de Robijnstraat de wijk weer uit. Om de trillingen daar zoveel 

mogelijk tegen te gaan is de brede drempel vervangen door een smallere 

doorgang. Voordeel: het levensgevaarlijke achteruit steken over de 

Diamantlaan is verleden tijd. Nadeel: een paar keer per dag is het halve 

fietspad bezet door een grote truck. Goed uitkijken dus! 

EIND GOED AL GOED?  

Nog te doen: het afscheidingshek langs de dr. Lelylaan op de kop van 

Trisor en snelheidsmetingen. Er heeft een tijdje een signaleringsbord 

op de Diamantlaan gehangen en daar stonden af en toe behoorlijke 

snelheden op, ver boven de toegestane 30 km. Ook hopen we dat de 

vuilniscontainers aan de Robijnstraat snel ondergronds gaan. Gelukkig 

kunnen we zelf ook bijdragen aan een veilige en schone omgeving. Rustig 

rijden in de 30 km-zones bijvoorbeeld. Niet met de auto doorsteken over 

het fietspad op het plein. En wist u dat er ook papier- en glasbakken aan 

de overkant bij Deksels staan? Daar kan vaak nog wel iets in als de bakken 

op het plein vol zijn. Zo worden sprookjes werkelijkheid….

Hoera een zebra op 
de diamantlaan D
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• TEKST: Janny Spies (Trisor) en Bea Hoogheid • FOTO: ?
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Rara, wat is dit voor een foeilelijk 

ding. Een kunstwerk? Een onderdeel 

van Morslint? Een door de Duitsers 

in 1945 achtergelaten bunker van de 

Atlantikwall? 

Door mijn schuld, door mijn schuld, 

door mijn grote schuld… Of een 

klein beetje door mijn toedoen, denk 

ik. Het is een extra (bovengrondse) 

container waar het Morskwartier zijn 

plastic in kwijt kan. Zo’n anderhalf 

jaar geleden klaagde ik steen en 

been bij de gemeente Leiden dat 

vooral in en rond het weekend die ene ondergrondse afvalcontainer voor 

plastic helemaal vol zat en dat de mensen er dan een troep van maakten 

door een compleet duin van volle plastic zakken ernaast te zetten. Ik 

werd van het kastje (afdeling afvalverwerking) naar de muur (afdeling 

omgeving) gestuurd, schakelde zelfs een of twee gemeenteraadsleden 

in en plotseling stond daar de 

extra grote en bovengrondse 

container op het plein. Ja, moet 

ik dankbaar zijn? Een beetje wel 

en sorry voor de aanblik. Maar 

nog steeds komt het voor dat 

zelfs alle twee containers vol zijn 

en de berg zich weer opstapelt. 

Oplossingen: juist in en rond 

het weekend legen, maar 

liever nog ook elders in de 

wijk afvalbakken voor plastic. 

Want het viel te voorspellen dat 

vrijwel alle mensen die nu al hun papier, glas en textiel scheiden, dat ook 

zouden doen met plastic. En dan zijn anderhalve  container voor het hele 

Morsdistrict toch echt niet genoeg.

Soms is er via de opening aan de achterzijde van de “bunker” nog ruimte 

voor plastic, maar dat moet je wel weten…

bunker op Het  
diamantplein

• TEKST: Gerard J. Telkamp • FOTO: Hilde van Dijk
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sociaal Wijkteam
staat klaar

In de vorige editie van de Morsetekens heeft het sociaal wijkteam zich 

aan u voorgesteld. Inmiddels is ons team uitgebreid met medewerkers 

van MEE. Er zijn nu diverse organisaties in ons team vertegenwoordigd: 

Kwadraad, Radius, Libertas en de gemeente Leiden.  

 

Vanaf februari 2015 zijn onze inlooptijden gewijzigd. Ook hebben wij een 

nieuwe locatie waar wij de gesprekken met buurtbewoners de komende 

tijd gaan houden: Buurtcentrum Morschwijck, Topaaslaan 19.

Humanitas is de organisatie van vrijwilligers waar wij nauw mee 

samenwerken. Zij zijn een Formulieren Tandem gestart voor alle bewoners 

uit de Mors en Transvaal om u te ondersteunen bij het begrijpen van 

brieven en het invullen van formulieren. Op maandagmiddag zijn 

zij aanwezig van 14.00-17.00 uur. Ook zij ontvangen u graag in het 

Buurtcentrum Morschwijck, Topaaslaan 19.

In het Buurtcentrum Morschwijck staat nog veel meer te gebeuren. 

Binnenkort neemt ook het GGZ-informatiepunt Holland Rijnland plaats 

in het Buurtcentrum. Hier kunt u terecht wanneer u te maken heeft met 

psychische problemen van uzelf of van iemand die u kent. Zij zijn er voor 

al uw vragen en bieden ondersteuning. Voor een vertrouwelijk gesprek 

kunt u terecht bij het GGZ-informatiepunt op dinsdag tussen 9.00 en 

10.30 uur.

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten voor ondersteuningsvragen 

of aanbod voor vrijwilligerswerk. Ook mantelzorgers zijn bij ons van harte 

welkom om de Leidse pas voor mantelzorgers op te komen halen!

Namens ons team, Lydia van Leeuwen

De inloopmomenten zijn:
Maandag: 9.00-11.00 uur
Dinsdag:    9.00-11.00 uur
Woensdag: 9.00-11.00 uur
Donderdag: 13.00-15.00 uur

Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 
071-5164907

U krijgt informatie over wat er allemaal in de wijk is veranderd 

en nog zal veranderen, vooral naar aanleiding van invoering van 

de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Verschillende 

instanties en ook iemand van de gemeente Leiden zijn aanwezig 

om u deze informatie te geven. 

Uiteraard krijgt u voldoende mogelijkheid om uw vragen te 

stellen. Wat het gaat niet alleen om Morskwartier (Hoge en Lage 

Mors, Koppelstein en Bockhorst!) maar ook om u. U kunt  op 

deze avond ook informatie mee naar huis nemen om die nog 

eens rustig na te lezen. 

informatieavond 
in morscHWijk

Dinsdagavond 14 april van 19.30 tot 21.30 uur wordt u van harte uitgenodigd om 

naar buurtcentrum Morschwijck te komen. 

We zien u graag op dinsdagavond 14 april tussen 19.30 en 21.30 uur.

Lydia van Leeuwen, teamcoach Sociaal Wijkteam en Tony van der Haar, opbouwwerker
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Leidenaren kunnen zich op vele manieren vrijwillig inzetten. Voor een 

dag, een project en bij vaste en wisselende initiatieven. Alles is mogelijk. 

Vrijwilligers zijn er in vele soorten en maten. Ter inspiratie steeds een 

nieuw interview.

WIe? 

Ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener en zit momenteel tussen twee 

banen in. Ik houd enorm van koken en bakken en kijk graag naar de 

bakprogramma’s op televisie. Daarnaast houd ik ook van lezen, reizen en 

ben ik graag in de stad. Ik ben gewoon erg graag bezig! 

 

Wat? 

Twee dagen per week zet ik me in bij buurtcentrum Morschwijck van Lib-

ertas Leiden. Ik leid hier zelfstandig de kookclub, meidenclub en schaak-

club en krijg hierbij ondersteuning van andere vrijwilligers en ook  ben ik 

aanspreekpunt. Daarnaast ben ik ook betrokken bij Jeugddorp. Maandeli-

jks vergaderen we en aankomend jaar ben ik voor het tweede jaar op rij 

workshopcoördinator: erg leuk!

WaaRoM? 

Ik zet me op deze manieren in, omdat ik het erg leuk vindt om dingen te 

organiseren en regelen. Ik krijg er energie van. En om samen met andere 

mensen leuke dingen tot stand te brengen vind ik mooi en daarnaast kan 

ik ook erg leuk met kinderen overweg.  

Nu ik tijdelijk geen werk heb, is het fijn om toch lekker bezig te zijn met 

dingen waar ik goed in ben en op mijn CV staat het natuurlijk ook leuk. 

 

I-Doe 

Wie ook zijn vrijwillige energie, competenties en talenten wil inzetten, kan 

kijken op www.i-doe.nl voor de mogelijkheden. Er is een vacaturebank 

voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk.

InspIrerende vrIjwIllIgers

HannaH dekker (29)
• TEKST: I-doe • FOTO: Rob van Hilten
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Dinsdag 3 februari was de afspraak met angelique 

Meskers in het gezondheidscentrum, tegenover de 

winkels van het Diamantplein, waar zij, net als dokter 

oppenhuizen, een praktijk heeft als huisarts. een prima 

locatie, waar de wijkbewoners haar makkelijk weten te 

vinden voor laagdrempelige zorg!  De huisartsen leveren 

deze zorg niet alleen:  ze worden ondersteund door de 

assistentes die allerlei werkzaamheden verrichten,  een 

praktijkondersteuner die de controles van mensen met 

chronische ziekten, zoals diabetes, CoPD en hart en 

vaatziekten verricht en ook een praktijkondersteuner GGZ, 

waar mensen met psychische problemen terechtkunnen. 

Daarnaast is het voor ingeschreven patiënten ook mogelijk 

om bloed te laten prikken op alle ochtenden, behalve de 

woensdag.

Er is de laatste jaren veel veranderd in de huisartsenzorg, is de ervaring 

van Angelique Meskers. Behalve het behandelen van kwalen en het 

begeleiden van chronisch zieken, heeft de huisarts een belangrijke rol 

gekregen in het op tijd opsporen van risico’s. Ook worden veel taken 

die door specialisten werden uitgevoerd weer “teruggegeven” aan de 

huisarts. En de huisarts is degene die het overzicht en de regie heeft over 

de medische zorg, wat in het bijzonder patiënten helpt die meerdere 

aandoeningen hebben. 

De Mors is een “vergrijzende” wijk, en in een tijd waarin mensen zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen is ook hier voor de huisarts een belangrijke 

taak weggelegd. Angelique: ‘ We gaan ons de komende tijd dan ook 

inspannen ouderen met meer dan een aandoening goed in beeld te 

krijgen, waarbij ook de wijkverpleegkundige, de praktijkondersteuner 

ouderenzorg en het welzijnswerk betrokken zijn.’

De Mors is een boeiende wijk om te werken. 

Angelique: ’ De Mors is een 

multiculturele wijk, de hele wereld 

komt als het ware langs, ieder met 

zijn eigen bagage en achtergrond’.  

Persoonlijk ziet Angelique haar rol 

vooral als adviseur. Mensen zijn 

mondiger geworden en er is veel 

informatie over medische zaken ook 

via internet beschikbaar. Angelique: ‘ 

Het is mijn taak om mensen met een 

vraag of klacht zo goed mogelijk door 

het systeem van de gezondheidszorg 

te loodsen, waarbij we zelf doen wat 

we kunnen en doorverwijzen als het 

nodig is.’  

Ze vindt het leuk als patiënten zelf 

al gegoogled hebben,  en in dat 

verband verwijst ze ook naar www.

thuisarts.nl, waar veel nuttige 

informatie te vinden is.

dokter meskers  
aan Het Woord
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• TEKST: Ton van der Haar • FOTO: ?
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‘Ik ben trots op mijn school’. Met deze woorden uit de mond van Hans 

Neuteboom, directeur van basisschool ‘De Morskring’, verlaten wij na een 

genoeglijk gesprek de school.

GesChIeDenIs

Het hoofdgebouw dateert van 1952. Toen werd  de openbare lagere 

school Jan Ligthart opgericht. In 1953 volgde de ernaast gelegen 

openbare kleuterschool de Zandtaart. In de jaren 70 was Anneke van den 

Boogaart hoofdleidster op de Zandtaart. In 1979 kwam Hans Neuteboom 

naar de Jan Ligthart om die school nieuw leven in te blazen. Rond 1980 

werd de wet op het basisonderwijs ingevoerd en de twee scholen gingen 

samen. Anneke werd de eerste vrouwelijke directeur van een basisschool 

in Nederland. Hans: ‘Ik werd benoemd tot adjunct-directeur en 

enthousiast en vol ideeën begonnen wij aan de opbouw van de ‘nieuwe’ 

school. Bovendien bevorderde de samensmelting van de beide scholen 

ook de doorstroming van de leerlingen’.

VeRbouWInG, aanbouW, nIeuWbouW

In een paar jaar groeide de school uit van 250 naar 300 leerlingen en 

eind jaren 80 vond de eerste grote verbouwing plaats. Een sfeervolle 

aula verbond beide gebouwen tot letterlijk één basisschool. Hans: ‘De 

Morskring stond goed op de kaart en de groei van onze school zette 

zich voort. Zeven jaar geleden is aan de noordzijde een grote aanbouw 

gerealiseerd, maar ook die bleek niet voldoende om al onze leerlingen te 

huisvesten’. Uitbreiding van leslokalen werd gevonden in de inmiddels 

opgeheven protestants-christelijke basisschool De Sleutelbloem aan de 

Storm Buysingstraat, waar nu de hele bovenbouw met 6 groepen is 

gehuisvest. Een op handen staande renovatie moet van locatie ‘Storm’ 

een juweeltje maken. 

Samen met locatie ‘Dam’ telt de Morskring aan het eind van dit jaar zo’n 

450 leerlingen. De directie, met adjunct-directeur Saskia Rijsbergen en 

locatieleider ‘Storm’ Jan Diebels, ziet de toekomst van de Morskring met 

veel vertrouwen tegemoet.

Wat Is het suCCes Van De sChool?

Wat is toch het geheim van het succes van De Morskring? Hans: ‘Laat 

ik beginnen te zeggen dat ik een fantastisch en enthousiast team heb. 

Daarmee begint het toch allemaal. Ons uitgangspunt is dan ook: met 

trots op zijn scHool:
morskring

elkaar maak je de school, samen met je team, samen met de kinderen, 

samen met de ouders. Maar ons succes is denk ik ook gelegen in het feit 

dat we een breed onderwijspakket bieden, met behalve het traditionele 

programma waarin de zorg voor alle individuele kinderen voorop staat,  

veel aandacht voor kunst, cultuur en sport’.  

De school haalt bekende Leidse kunstenaars binnen om samen met 

de leerlingen creatief aan het werk te gaan. Casper Faassen maakte 

bijvoorbeeld ooit een ‘Dagwacht’, waaraan alle kinderen destijds hebben 

meegewerkt. Ook van kunstenares en oud-leerling Barbara van Druten, 

die onlangs de opdracht kreeg voor een reusachtige muurschildering in de 

aula, hangt veel ‘kinderkunst’ in het kleurrijke schoolgebouw. 

Op onderwijskundig gebied boekt de school goede resultaten. Het team 

• TEKST: Dick Wouters en Gerard Telkamp • FOTO: ?
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werkt aan een aantrekkelijk, kleurrijk en warm schoolklimaat en bouwt 

aan een goede relatie met leerlingen en ouders. Organisatorisch leunt de 

school bovendien op een goed functionerende Ouderraad. 

Een deel van het onderwijs vindt plaats via thematische projecten.  

Hans: ‘In de kleutergroepen wordt ervarings- en ontwikkelingsgericht 

gewerkt en staat het spel centraal. Het spel is immers de motor van de 

ontwikkeling, spelen is leren’! Behalve het jaarlijkse grote schoolproject is 

er ook het filosofieproject van de ‘achtstegroepers’, in samenwerking met 

het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht. 

sPoRt

Sport is een belangrijk speerpunt van de school. De school mocht 

daarvoor destijds een zogenaamde ‘combinatiefunctionaris’ aantrekken. 

Dat werd Monique van Ark, later opgevolgd door haar broer Paul. 

Behalve vakleerkracht lichamelijke opvoeding (‘gymjuf’), heeft de 

combinatiefunctionaris tot taak de school in contact te brengen met de 

sportverenigingen in Leiden. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 maken 

systematisch kennis met meer dan 20 sporten. Dit gebeurt door middel 

van sportclinics, zoals turnen bij Jahn, basketbal bij ZZ Leiden, rugby bij 

DIOK, tennis in de Stevenshof of tafeltennis bij Docos. Hans: ‘We  kregen 

wij van NOC*NSF en de KVLO ( de vakbond voor gymleerkrachten), het 

predicaat ‘Sportactieve school’. Dit leidde vervolgens weer tot deelname 

aan de verkiezing ‘Sportiefste school van Nederland’ waarbij we twee keer 

gedeelde tweede werden’. Het mag dan ook geen toeval heten dat de 

school zo nu en dan een sporttalent aflevert. Zoals Ricardo van Rhijn, de 

rechterverdediger van Ajax. 

 

 

  
                                                                
 
 
            
           

  Eleonore Mac Gillavry 
  Maansteenpad 2 
  2332 RN Leiden 
  06 51188339 
 

                    KvK nr. 61211001 
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Dinsdag in de stromende regen waren we te gast in het geheel vernieuwde 

clubhuis van deze rugbyclub. We hadden met de voorzitter Cees Ahsmann 

snel een geanimeerd gesprek. Uiteraard staat het rugby voorop. Het 

fundament zijn echter de normen en waarden. Deze lichamelijke sport 

heeft daarmee een anker dat menige sportvereniging ook nodig heeft. Het 

bestuur en de 120 vrijwilligers hebben de afgelopen zomer alles vanaf de 

grond toe vernieuwd. Het ziet er dus heel goed uit bij deze ook financieel 

gezien goed lopende club in onze wijk. RC DIOK: Respect, Commitment 

(engels voor verplichting), Discipline, Integriteit (betrouwbaar), 

Onbaatzuchtigheid (geen eigen belang nastreven), Kameraadschap!

Op dit moment zitten van de ruim 400 leden er 200 in de verschillende 

jeugdteams, jongens en meisjes. DIOK wil groeien naar 700 leden. Op 

deze niet moeilijke familiesport kunnen dus nog genoeg wijkbewoners 

zich opgeven, van jong tot fit volwassenen. Ook is het streven om weer 

de beste van Nederland te worden, zoals dat was in de jaren tussen 

1981 en 2001, toen de heren van DIOK 11 keer en de Dames 1 keer 

landskampioen werden. Opvallend is dat in de kantine veel schildjes van 

buitenlandse rugbyclubs hangen. Het is een herinnering van hun bezoek 

aan de club. Dat zijn ook de topteams uit de top rugbylanden: Engeland, 

Schotland, Ierland, Wales, Frankrijk. Deze uitwisseling van schildjes geldt 

zowel bij thuis als uit bezoeken. 

Respect voor de tegenstander wordt de leden al op jonge leeftijd 

bijgebracht. Leren winnen en leren verliezen, het gaat erom dat je van 

beide leert. Cees: Al is winnen leuker om mee te maken’. Respect in 

deze sport kenmerkt zich door het feit dat de verliezende club een 

erehaag vormt bij het verlaten van het veld voor de winnende ploeg en 

andersom en uiteraard door beide teams voor de referee. Rugby is de 3de 

wereldsport! 

Leerlingen op het Leonardo College kunnen 3 keer onder schooltijd 

rugbyles krijgen. Dit jaar  organiseert DIOK met de Pacellischool en andere 

scholen rugbyclinics.

De jeugd traint op maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur. 

Het bestuur van DIOK heet  nieuwe vrijwilligers uit de wijk van 

harte welkom; er is altijd wel wat te doen onder het motto: 

verantwoordelijkheid nemen en dragen! Kom langs in mei of juni op het 

familie “Touch toernooi”; een soort tikkertje spelen met een rugbybal 

voor jong en oud in een team. Lid worden erna: de contributie kan het 

niet zijn, want die valt wel mee. 

Meer info bij www.diokrugby.nl

diok: dynamiscHe club
• TEKST: Tony van der Haar en Dick Wouters • FOTO: ?
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Ze vreten slakken, wormen, insecten, spinachtigen, pissebedden, maar 

ook (jonge) muizen en soms aas. Verder af en toe wat zaden. Ze vreten  

veel, dag en nacht, per etmaal ongeveer hun eigen lichaamsgewicht. 

Pakweg acht uur zonder voedsel overleven ze niet. In de winter zijn ze 

wat minder actief, maar van een winterslaap is geen sprake. 

Spitsmuizen worden vooral dood aangetroffen. Naast hongerslachtoffers 

zijn het vaak prooien van de kat. Die vangt ze wel, maar eet ze niet op. Ze 

stinken te veel, ook voor andere roofdieren. Alleen uilen hebben er geen 

probleem mee.

Spitsmuizen verdienen, net als egels, onze bescherming; beide diersoorten 

kunnen geholpen worden met een tuin vol groen en verstopplekken. 

Juli vorig jaar zag ik een jong katje midden op de Van Ravelingenstraat 

spelen met een huisspitsmuis. Na bijgaande foto te hebben genomen, 

zette ik de spitsmuis diep in de struiken. Niet zo slim, want het beestje 

beloonde me door venijnig in mijn vinger te bijten, gelukkig zonder 

wond; voortaan dus handschoenen aan. Drie weken later zag ik een 

huisspitsmuis in mijn compostvat; dezelfde? 

De soort is pas sinds kort in heel Nederland algemeen. Hij vertoeft het 

liefst rond menselijke bebouwing. De grijsbruine vacht wordt naar de 

buikzijde heel geleidelijk lichter; de oren zijn goed zichtbaar. Met een lijfje 

van maximaal 9 cm is de huisspitsmuis iets kleiner dan een huismuis, maar 

met een veel kortere staart. 

De gewone bosspitsmuis, ook een algemene soort, heb ik in de Mors 

(Verbeektunnel, sloot Sijthoffstraat) één keer levend gezien en twee 

keer dood. Het diertje leeft op allerhande groene plekken, als het 

maar wat vochtig is. Hij kan goed zwemmen en klimmen en gebruikt 

graag gangen van mollen en muizen. 

De gewone bosspitsmuis is driekleurig: van boven donkerbruin, in 

de flanken lichtbruin, van onderen witachtig. Oren amper zichtbaar, 

tandpunten rood. Formaat als de huisspitsmuis, met een wat langere 

staart. 

Nog twee andere soorten leven in Zuid-Holland. De dwergspitsmuis 

heeft een heel smal snuitje en is tweekleurig met een vage scheiding 

tussen donkere boven- en lichte onderzijde. Met maximaal 68 

mm lichaamslengte een van de ukkies onder de zoogdieren. Hij 

is niet algemeen, maar zou in onze stad kunnen voorkomen. De 

waterspitsmuis is daar te zeldzaam voor. Wel is hij te vinden in enkele 

waterrijke gebieden rond Leiden. 

Zie je een spitsmuis, dood of levend, dan kun je de waarneming 

doorgeven via de invoerportalen waarneming.nl of telmee.nl .  Wel is 

een duidelijke foto vereist, liefst van opzij.

 

Mocht je poes je met een (spits)muis “verblijden”, dan is er nog 

een aardig alternatief: het onderzoeksproject “Wat vangt de kat”: 

waarneming.nl/wn_kat_vangt_nl.php . Het voordeel is dat je de exacte 

soort niet hoeft te kennen, als je maar een goede foto meestuurt.

dieren van de mors:
de spitsmuis

Spitsmuizen zijn spits; dat klopt. Hun snuit versmalt tot een kort slurfje. Verder hebben ze kleine oren en ogen en 
een vlijmscherp gebit. Maar spitsmuizen zijn beslist géén muizen. Met mollen en egels horen spitsmuizen tot de 

orde van de Insecteneters.

• TEKST en FOTO: 
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Als vijfjarig jongetje kwam ik in  1938 in de Brederostraat 

terecht. De fietsenwinkel annex werkplaats van mijn vader in de 

Dorpsstraat in Warmond moest ten gevolge van de crisis in de 

jaren dertig gesloten worden. Mijn vader moest elders zijn geld 

gaan verdienen. Hij slaagde er wonderwel in om als bankwerker 

werk te vinden bij een machinefabriek aan de Maaldrift tussen 

Leiden en Wassenaar. In de Lage Mors was een geschikt huis. In 

1952 verhuisden we naar de Papengracht. Ik heb dus veertien jaar 

in de Mors gewoond. 

 

Het Morskwartier was een aanhangseltje van de stad. De wijk 

lag ingesloten tussen de spoorbaan Leiden-Den Haag en de 

grens van Oegstgeest. Als je de spoorweg was gepasseerd, dan 

had je aan de linkerkant een kort doodlopend straatje. De sinds 

de ophoging van de spoorbaan en de bouw van het viaduct 

verdwenen Hertzogstraat. Rechts ontwaarde je als eerste wat wij 

noemden het zwarte pad. Tussen dit pad en de achtertuinen van 

de woningen van de Morsweg waren groentetuintjes. Dan kwam 

de P.C. Hooftlaan. Die liep dood, want vanaf de spooroverweg 

tot de Jacob Catslaan was een sloot. Er stonden niet meer dan 

zes huizen in de P.C. Hooft. Dan kreeg je de Vondellaan. Ook die 

liep dood tegen de sloot. Voor de veiligheid was daar een hek 

geplaatst met rood-wit geverfde planken. Hierdoor was er een 

soort pleintje ontstaan, waar na de bevrijding wat feestelijkheden 

plaatsvonden. Overdag voor de kinderen en in de avond werd 

door de grotere mensen vooral de Hoky Poky gedanst. 

 

Als je naar de Constantijn Huygenslaan liep, dan zag je niets 

anders dan land, want dat was grondgebied van Oegstgeest. 

In de verte zag je de gele tram van de HTM rijden en dat land 

werd bewerkt door boer Uittenbogaard. Zijn boerderij is nu een 

kinderboerderij in park Kweeklust. Als je vanaf de hoek van de 

Brederostraat en Constantijn Huygenslaan naar rechts keek, 

dan zag je de achterkant van het Academisch Ziekenhuis en 

recht vooruit de gebouwen van Endegeest.  De Lage Morsweg 

liep daar wel door, maar in versmalde vorm. Wij noemde het 

de zachte berm. Iets verderop op deze weg hadden de Duitsers 

een wegversmalling gemaakt door middel van twee betonnen 

pilaren en op de weg lagen twee stalen kruisen, rijkelijk voorzien 

van prikkeldraad. Lopend of de fiets voor je uit duwend kon je 

er langs via een smal paadje. Er was ook een tankval gegraven, 

waar je in de winter heerlijk kon schaatsen en in de zomer kon je 

daar zwemmen. Je kwam dan bij de tramhalte van de gele tram 

en mijn vader had langs de trambaan een groentetuin, met vele 

anderen. Die tuinen zijn later verplaatst naar de omgeving van 

begraafplaats Rhijnhof. 

 

Nu is er veel te doen over de aanleg van de Rijnlandroute, maar 

vlak voor het uitbreken van de oorlog was men al bezig. Een 

restant daarvan is het viaduct waarin voetbalvereniging  ‘DOCOS’ 

haar clubhuis heeft. Lopend vanaf de Vondellaan over de Lage 

Morsweg naar de Tesselschadestraat stonden aan de rechterkant 

huizen en aan de linkerkant was het allemaal open land. Aan het 

einde van de Tesselschadestraat, aan de overkant van de Lage 

Morsweg, had je het woonwagenkamp en het Kruithuisje. In de 

verte zag je de woningen van de Hoge Morsweg, maar dat was 

Oegstgeest. 

 

Toen de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken (1940), vond mijn 

vader dat de fabriek waar hij werkte te veel werk deed voor de 

bezetter. Mijn vader is toen weer voor zichzelf begonnen, eerst 

in de schuur achter ons huis in de Brederostraat. Daar verrichtte 

hij reparaties aan pannen, kachels en dergelijke. Alles werd 

gerepareerd, want er was werkelijk niets meer te koop.  

 

De wijk Lage Mors was voornamelijk zelfvoorzienend. Er waren 

twee melkhandelaren, twee groentezaken. twee kruideniers, een 

slager een schoenmaker, een kapper en een rijwielhandel,  een 

bakker, een sigarenwinkel en een winkel voor garen en band. 

Voor brandstof gingen we naar de Morsweg, want net over de 

spooroverweg had je Firma Boelee, de brandstoffenhandel (nu 

fietsenhandel Van Polanen, red.). De bakker en de melkboer 

kwamen aan de deur, kruidenierswaren werden gehaald en 

groenten hadden mijn ouders zelf van de tuin. Foto`s van die 

periode heb ik niet want het was oorlog en daarna waren het 

armoedige jaren. Na zoveel jaren is dit schrijven een feest van 

herkenning en ik hoop dat er met mij nog mensen zijn die ervan 

kunnen genieten.

kinderjaren 
in de lage mors

• TEKST: Theo van der Meij
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Eind 2012 zag ik een oproep staan in het nieuwsblad van de Mors: 

redactieleden gezocht. Ik had hier wel oren naar en het leek mij een leuke 

manier om mij in te zetten voor de buurt waarin ik woon en te leren over 

de redactionele aspecten van een buurtmagazine. Inmiddels 4 edities van 

het buurtmagazine Morstekens verder, heb ik helaas heb besluit moeten 

nemen om te stoppen. Ik heb op dit moment te weinig tijd om mij 

volledig in te zetten voor het magazine.  

 

Ik heb inmiddels het stokje overgedragen aan een buurtgenote, maar 

nog steeds is Morsetekens op zoek naar vrijwilligers. We hebben het al 

geregeld in het magazine gevraagd. We willen graag een blad voor en 

door de wijkbewoners van de Mors. Jong of oud, uiteraard is iedereen 

welkom. En misschien kunt u in gedachte houden dat u als redactielid 

van Morsetekens ook heel veel kan leren. Zo heb ik geleerd met de 

softwareprogramma’s Photoshop en Indesign te werken. Hier had ik 

absoluut geen ervaring mee. Ook heb geleerd met mederedactieleden 

samen te werken en heb ik heb mogen meemaken hoe het drukproces 

van een magazine eruit ziet. Het aspect om te leren van vrijwilligerswerk 

valt dan ook volledig binnen het begrip van de ‘nieuwe’  vrijwilliger. 

De nieuwe vrijwilliger is een ander soort vrijwilliger dan de welbekende 

klassieke vrijwilliger die al jarenlang in dezelfde rol zijn of haar steentje 

bijdraagt voor een organisatie. Vaak is de reden voor het vrijwilligerswerk 

gekoppeld aan een sociaal aspect, denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger 

bij een sportvereniging.  De ‘ nieuwe’  vrijwilliger heeft vaak andere 

beweegredenen om een steentje bij te dragen. Zo wil de nieuwe 

vrijwilliger graag iets leren. Vrijwilligerswerk is voor de ‘nieuwe’  

vrijwilliger dan ook zowel zinvol voor de vrijwilligersorganisatie als voor de 

vrijwilliger zelf! 

 

Los van de beweegredenen, kan ik u vertellen dat ik ook erg veel lol 

heb gehad als redactielid van Morsetekens. Ik hoop dan ook dat zowel 

de ‘nieuwe’  vrijwilligers als de klassieke zich in grote getallen gaan 

aanmelden. 

terugblik van 
de nieuWe vrijWilliger

• TEKST: Pauline Escudero Lamboo

Wonderland geeft kinderen de ruimte

  www.wonderlandkinderopvang.nl

ZwemBSO Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang

T 085 - 2733440

Wij, de vrijwilligers van Stoomtrein Valkenburgse Meer, 

Nederlands Smalspoormuseum waren erg verrast met de 

vele bezoekers op de oliebollenritten op 27, 28, 29 en 30 

december.  Bijna 800 mensen hebben kunnen genieten van 

de stoomtreinritten bij het Valkensburgse Meer. De passagiers, 

waaronder veel Morsbewoners die waren geïnformeerd via het 

artikeltje in het Kerstnummer 2014 van Morsetekens, werden na 

afloop in het museum getrakteerd op een oliebol met glühwein 

of chocomel. Ook konden ze meteen het museum bekijken. 

Op 4 april 2015 start het nieuwe seizoen. We rijden dan op de 

zaterdag en zondag, op feestdagen en in de schoolvakanties ook 

op dinsdag en donderdag. Eind september sluit het seizoen. 

We hebben er zin in en we hopen u weer mooie ritten met onze 

stoomlocomotieven en diesellocomotieven aan te bieden. We 

rekenen op een mooie zomer, dat maakt het nog gezelliger.

De vrijwilligers van Stoomtrein Valkenburgse Meer, Nederlands 

Smalspoormuseum. 

smalspoor-
museum gaat 
Weer open
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