WIJKMAGAZINE VOOR DE HELE MORS

jaargang 4 nr. 4

december 2017

Colofon
Initiatiefgroep wijkmagazine
Dick Wouters (voorzitter)
Secretaris (vacant)
Hilde van Dijk (penningmeester)
Redactie:
Frauke Bokker
Wendy Buysse
Hilde van Dijk (opmaak)
Ineke Kester (eindredactie)
Lia van der Laan
Gerard J. Telkamp (eindredactie)
Els Tukker
Dick Wouters (foto’s)
Druk: Drukkerij De Bink, Leiden
Morsetekens verschijnt voor het gehele Morsdistrict
ten westen van de spoorlijn in een oplage van 4400 exemplaren met een frequentie van 4x per jaar

Correspondentie:
Wijkmagazine ‘Morsetekens’
p/a Buurtcentrum Morschwijck
Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
www.morsetekens.nl
info@morsetekens.nl
Sluitingsdatum insturen kopij
12 februari 2018

Verschijningsdatum volgend nummer:
circa midden maart 2018

Morsetekens digitaal:
Morsetekens is ook digitaal beschikbaar op onze website:
www.morsetekens.nl

I n breien i n d e M or s e n i n M o rs e te k e n s
Waar deze keer gelukkig geen probleem mee was, waren gaten in onze kopijvoorziening. De redactie had niet te klagen
over toezending na afspraak en spontane inzending van artikeltjes en nieuws. Al op de dag van de deadline zaten we
overvol. Dank aan de inzenders. We moesten het natuurlijk
allemaal wel inbreien, met niet alleen de teksten maar ook
met de nodige illustraties. We hopen dat ons breiwerk de lezers bevalt.
Maar waar nog best wel wat in- en mee-gebreid mag worden
is onze ploeg vrijwilligers: redactieleden, verslaggevers en
andere schrijvers, bezorgers van het blad, beheerders van de
website, ze zijn allemaal welkom. Help ons blad gezond en
levendig houden! Aanmelding en inlichtingen via
info@morsetekens.nl

Nee, dit redactioneel voorwoord gaat niet over de vrijwillige
breisters (M/V) die een paar jaar geleden ook in Leiden lantaarnpalen een gebreid hemdje gaven om ze te beschermen
tegen de winterkou. Het woord inbreien werd dertig jaar geleden al gebruikt door de gemeente Leiden. Daarmee bedoelden de gemeentelijke planners dat allerlei vrijgekomen lege
plekken binnen de gemeentegrenzen gebruikt konden worden voor woningbouw. Plekken waar eerst een oude school of
fabriek stond, of vroegere tuinbouwgrond. In de Mors hebben
we het voorbeeld van de Kwekerij van Van Egmond aan de
Hoge Morsweg (tegenover Akerboom) of de christelijke lagere
school naast Njord (nu appartementen) en wie weet binnenkort het terrein van de Maranathakerk aan de Lage Morsweg.
Over dat inbreibeleid kunnen verschillen van inzicht ontstaan
met buurt- en wijkbewoners: groen verdwijnt en dichte bebouwing of zelfs hoogbouw verschijnt. In dit nummer bericht
Morsetekens over dat soort ontwikkelingen. En over nog veel
meer zaken die van belang zijn voor onze lezers.

Ineke Kester en Gerard J. Telkamp
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Hoog, hoge r, hoogst i n d e M o rs ?
Het was me het weekje wel, eerst een bijeenkomst over de
(hoog)bouwplannen op de locatie van Robijnhof (8 november),
meteen daarop een sessie met de eigenaar / ontwikkelaar over
mogelijkheden voor het terrein van Winnersway aan de Turkooislaan (9 november).
Beide plannen zullen uitkomen op grote bouwvolumes, deels
omdat het stadsbestuur zich heeft verbonden aan het vinden
van bouwplaatsen voor honderden nieuwe woningen binnen
de stadsgrenzen, deels omdat het voor een projectontwikkelaar
lonend is om met die volumes te bouwen. Concreet hebben we
het over (Robijnhof ) een zorgcentrum voor 40 dementerende
bewoners, 120 levensloopbestendige woningen en 15 woonhuizen en (Winnersway) zo’n 150 appartementen. Toch was er
een duidelijk verschil tussen beide avonden, naast één overeenkomst.

Libertas vaart weer eigen koers
Ruim een jaar geleden zorgde Libertas voor de nodige beroering in de Hoge Mors, toen de buurt de plannen voor de tijdelijke verhuur van de flat in de krant las. Mede dankzij optreden
van wethouder van Gelderen werd Libertas duidelijk gemaakt
dat participatie van bewoners in de plannen hoog staat aangeschreven. Libertas bond in en stelde twee klankbordgroepen in:
1) een groep voor overleg over de tijdelijke verhuur
2) een klankbordgroep voor de toekomstige nieuwbouw.
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De samenwerking in de groep voor de tijdelijke verhuur verliep
verder prima: er zijn duidelijke afspraken met de buurt gemaakt
en de Huischmeesters tonen zich een oplettende verhuurder.
(En als dank voor dit alles mogen de huurders jaren eerder dan
gepland weer op zoek naar andere woonruimte.)
Hoe anders liep het met de tweede klankbordgroep, die voor
de verbouwing. Nooit meer iets van gehoord en opeens een
uitnodiging per mail aan de klankbordgroep en per brief direct
ook aan de omwonenden voor een informatieavond. Libertas
presenteerde trots de verkoop, direct gevolgd door de toelichting op een volledig uitgewerkt plan door de architect, waarbij
vooral het verdwijnen van het groen en de toenemende druk
op de buurt opvielen. Dat alles onder verwijzing naar allerlei
gesprekken met stedenbouw en andere afdelingen van de gemeente. Het lijkt er sterk op dat het verkoopcontract met de
ontwikkelaar ook al is beklonken, dus hoezo: participatie van de
buurt?

Ervaringen bewoners als startpunt bij Winnersway
De ontwikkelaar van de locatie Winnersway zocht een andere
weg. De huidige huurder van Winnersway vertrekt, zodat deze
locatie vrijkomt voor nieuwe plannen. Dankzij bemiddeling van
buurtregisseur Marco Versluis is een aantal direct omwonenden
uitgenodigd voor een eerste gesprek over wat de buurt ervaart
met betrekking tot zaken als verkeer, parkeerdruk, groen,

voorzieningen, veiligheid enz. Een eerste toets wat betreft
de directe omgeving, die zeker niet de laatste zal zijn. En
het gaat ook om peilen wat de buurt over mogelijke nieuw
– in feite hoog – bouw zal vinden. Bewoners spraken daarbij vanuit eigen ervaringen, niet als vertegenwoordiger van
een buurt of straat. Met deze eerste gedachten gaan bij het
overleg aanwezige architecten schetsen maken, die in een
breder overleg aan de orde zullen komen. Ook hier is hoogbouw te verwachten, maar de manier waarop dit werd besproken, was een verademing vergeleken met het eenrichtingsverkeer op de avond over Robijnhof.

projecten in de loop der tijd, terwijl het accent en het succes steeds hebben gelegen in de aanwezigheid van groen
en in ruimtelijkheid. Dit groene accent dreigt door het stapsgewijs volbouwen van de wijk te verdwijnen. De gemeente
laat het hier lelijk afweten, maar u, bewoners van de (Hoge)
Mors, laat dit toch niet toe? We roepen de gemeente op om
een dergelijke stedenbouwkundige visie op de Mors versneld uit te werken in samenspraak met de bewoners van de
Mors-district c.q. het Morspanel en de buurtregisseur. Wilt u
reageren? Reacties graag naar de redactie van dit blad (zorgt
voor doorzending aan Morspanel) en/of wijkregisseur Marco
Versluis.

Waar blijft de stedenbouwkundige visie voor de
Bea Hoogheid en Ineke Kester
Mors?
Intussen is wel duidelijk dat er stap voor stap meer hoogbouw komt in de wijk. Na Trisor aan de Diamantlaan en de
ontwikkeling van de RWS-locatie bij de Haagse Schouw (zie
Morsetekens van maart dit jaar) volgen nu weer twee gebieden waar hoogbouw gepland wordt. Het baart ons wel
zorgen dat dit gebeurt zonder een duidelijk kenbare stedenbouwkundige visie. Juist de Hoge Mors heeft een geschiedenis van ontwikkeling van een lappendeken aan buurten en
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Ons parkje
In deze hoek van de Carneoolstraat wonen heel veel vogels die
hier dus hun territorium hebben. Merels: Iedere lente/zomer zien
we veel jonge merels. Ze zoeken eten in het parkje en in onze tuinen - op de grond. En verder eten ze de bessen van de lijsterbessen, de appelboom, de berberis, de vlierbes, de meidoorn, de cotoneasters, de vuurdoorns. De meeste merels hebben hun nesten
in het parkje. Verder zijn er:
Mussen
Heggemussen
Goudhaantjes
Klein jantjes
Turkse tortels
Halsbandparkieten
Koolmezen
Pimpelmezen
Zanglijsters
In de herfst en winter:
Appelvinken en halsbandparkieten eten de zaden van de veldesdoorn en andere esdoorns.
Groenlingen (vinken) eten de rozenbottels van de duinrozen.
Spreeuwen landen in de toppen van de hoge populieren.
Ook zien en horen we de bonte specht en zien we vinken en roodborstjes.
Verder zijn er: egels, padden en kikkers.
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Steeds meer mensen zie je hier wandelen en joggen, vooral in
de lente en zomer/herfst. De bankjes zijn een rustpunt, vaak ook
in de zon, en bij warm weer een verkoelende plek, voor ouderen
maar ook voor spelende kinderen. Zij en wij en met ons vele anderen genieten van het gezang van de vogels. Verder is het een
genot het groen te zien in elk jaargetijde.
Het is een stukje bijzondere natuur in een verder steenachtige
omgeving. Behoud ervan past in het beleid van de gemeente:
meer groen in de stad.
Marianne en Frank Hauwert
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Nieuwe gezichten in de buurt
Beste wijkbewoners, Na de kennismaking met mijn collega Angelique Link in de vorige Morsetekens wil ik mijzelf ook graag voorstellen. Mijn naam is Lakhdar Ben Taieb en ik ben 36 jaar. Ik werk sinds
2006 bij de politie. Vanaf mijn eerste dag bij de politie werk ik in
Leiden en ik heb deze stad in mijn hart gesloten.
Bij de politie hou ik me, naast de reguliere werkzaamheden, met
allerlei onderwerpen bezig. In het begin van dit jaar kreeg ik de
gelegenheid om in uw wijk stage te lopen. Na een spannende sollicitatieprocedure kwamen mijn collega Angelique en ik eruit als de
nieuwe wijkagenten van de Hoge en Lage Mors, Transvaalbuurt en
het Bio Sciencepark.
Als wijkagent fiets ik zo veel mogelijk in de wijk. Mocht u mij zien
fietsen, schroom niet om mij aan te spreken. Ik ben graag aanspreekbaar voor iedereen. Als bewoner weet u namelijk als geen
ander wat er in uw wijk speelt. Deze informatie is voor mij als wijkagent van groot belang. Dit helpt mij in het signaleren, analyseren,
adviseren en in het maken van een plan van aanpak. Door een actieve samenwerking met u en mijn partner wil ik werken aan de
veiligheid en de leefbaarheid van uw wijk.

Contact? Bel 0900 8844. Als wij toevallig geen dienst hebben,
dan wordt er een terugbelverzoek achtergelaten. Ook kunt u op
de site www.politie.nl een contactformulier invullen. Deze optie is
onder het kopje wijkagenten terug te vinden.
Uw wijkagent, Lakhdar Ben Taieb
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wijkagent Lakhdar Ben Taieb

NIEUWE WIJKREGISSEUR
Graag stel ik mij voor als de nieuwe wijkregisseur vanuit de gemeente. Ik ben de opvolger van Chrissie van der Meijden. Ik ben
hier nu zo’n half jaar werkzaam. Voordat ik dit stukje schreef, heb
ik eerst wat vorige afleveringen van Morsetekens gelezen om een
beeld te krijgen van Morsetekens en de wijk. Erg leuk. Het is mij opgevallen dat nieuwe gezichten zich steeds voorstellen aan de wijk
via Morsetekens. Dit geeft aan dat er veel professionals nieuw zijn
in de wijk, maar ook dat er veel organisaties actief zijn in de wijk.
Dit is mooi, want samen kunnen wij veel bereiken. (vervolg op p. 6)

Ik vind het interessant om samen met deze belanghebbende
partijen te kijken wat we allemaal doen om dit samen zo effectief mogelijk in te zetten voor de wijk. Integraal en voor de wijk.
Dat is waar de kracht van de wijkregisseur ligt en de uitdaging
voor de gemeente. Het is uitdagend omdat dit betekent dat wij
als gemeente aan de stad vragen wat goed is voor de stad en
voor de wijk en hiernaar goed moeten luisteren. Het is dan niet
zo dat er gevraagd wordt om een wensenlijstje dat de gemeente op kan lossen, maar dat er meer samenwerking komt in de
wijk, waardoor we er samen een mooiere plek van maken. Als
wijkregisseur jaag ik dit proces aan, zowel in de wijk als in de
gemeentelijke organisatie.
Een van de middelen om mooie projecten en ideeën in de wijk
van de grond te krijgen is de Stimuleringsregeling Wijkinitiatieven. Via deze regeling is het mogelijk financiering te krijgen
voor een initiatief dat ten goede komt aan de wijk. Dit geldt
voor kleine en grotere initiatieven. Tot € 5000,- is er geen cofinanciering nodig (bijdragen van andere partners), daarboven
zijn er ook mogelijkheden wanneer er ook andere middelen
zijn, zoals Fonds 1818 en crowdfunding zoals het project Voor je
Buurt. We proberen deze regeling zo laagdrempelig mogelijk te
houden. Wanneer er twijfel bestaat of een initiatief wel geschikt
is, kan men altijd contact opnemen via wijkregie@leiden.nl.
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Genoeg over wijkregie en de gemeente. Misschien vinden mensen het ook leuk iets over mijzelf te horen: ik ben getrouwd met
Rosanne, heb een dochter Saga, en sinds 30 september mag ik
mijzelf gelukkig prijzen met een tweede dochter: Juno. Ik hou
van sport en muziek, ik fiets, ren en voetbal en speel wat gitaar.
Ik werk nu ruim een jaar bij wijkregie, daarvoor bij Project JA!,
waar ik jongeren hielp een plekje te vinden op de arbeidsmarkt.
Marco Versluis

NIEUWE SOCIAAL WIJKWERKER IN DE MORS
Sinds oktober 2017 ben ik uw sociaal wijkwerker vanuit Libertas
Leiden. Ik werk vanuit twee wijken in Leiden, de Mors en Zuid
West. Als wijkwerker leg ik verbinding met u, als bewoners, organisaties in de wijk en de gemeente Leiden. De komende jaren
verandert onze wijk grondig.
(lees verder op de volgende pagina)

Sommige plannen worden al gerealiseerd, zoals Morslint, andere
plannen zoals het nieuwe winkelcentrum Diamantplein en zorgcentrum Robijnhof krijgen vorm.
Met elkaar moeten we onze buurt leefbaar houden. Niet elke verandering is een verbetering. Samen hopen we ervoor te zorgen
dat de wijk van de bewoners blijft. Ik zie het als mijn taak om signalen van de wijk te bundelen en om te buigen tot gezamenlijke
actie.
Op dit moment kom ik op steeds meer plekken in de wijk. Sommigen van jullie hebben mij al gesproken of gezien. Voor anderen
gaat dit wellicht nog komen. Mocht u daar niet op kunnen wachten, stuur dan een mail: R.kervel@libertasleiden.nl.
Ook ben ik elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur in Huis van de
Buurt Morschwijck. Mocht dat niet uitkomen, dan kom ik graag
op een ander moment bij u langs.
Tot ziens,
Reinier Kervel
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S oc iaal Wij kte a m a a n he t we r k
Samen op zoek naar oplossingen

Het Sociaal Wijkteam, waar Morsetekens eerder over berichtte, is
inmiddels drie en een half jaar aan het werk in het Morsdistrict.
Een nog betrekkelijk nieuw samenwerkingsverband, dat ieder
mens op laagdrempelige wijze steun en hulp kan bieden als hij
of zij dat nodig heeft. Morsetekens ging op bezoek bij het Sociaal
Wijkteam Morsdistrict, adres Topaaslaan 21, naast Morschwijck,
en ging in gesprek met Karin Witteman van het Sociaal Wijkteam.

“Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met de klant naar de vraag. Met
elkaar zoeken we wat er mogelijk is. Wat kan de cliënt op eigen
kracht doen, misschien met wat ondersteuning, en dan kan de
hulpvrager zelf weer verder. Door de korte lijnen met alle instanties in de wijk, de huisartsen, de gemeente, GGZ, scholen en inzet
van het eigen netwerk, kunnen we mensen sneller helpen. We
hopen dat wijkbewoners de weg naar ons wijkteam steeds makkelijker zelfstandig kunnen vinden.”
Het Sociaal Wijkteam pakt kleine tot grote hulpvragen op. Deze
komen van bijvoorbeeld wijkbewoners zelf, buren of huisartsen.
Het kan gaan om indicaties voor hulpmiddelen, dagverzorging,
taxivervoer, maar ook om mensen die zich geïsoleerd voelen,
schulden hebben of aankijken tegen een onoverzichtelijke berg
administratieve rompslomp.

Hoe werkt het Sociaal Wijkteam?
De Sociaal Wijkteams zijn ongeveer vijf jaar geleden ontstaan
om vanuit de gemeenten beter aan te sluiten bij de (hulp)vragen van burgers. “Iedere gemeente regelt zelf hoe het Sociaal
wijkteam is opgezet “, aldus Karin Witteman. Het kan dus per
gemeente verschillen welke organisaties in het sociaal wijkteam
zitten. Binnen de wijkteams in Leiden zijn vijf organisaties aangesloten, namelijk: Kwadraad [maatschappelijk werk], Stichting
Mee [ondersteunt mensen met een beperking], Wmo [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] van de gemeente Leiden, Stichting
Radius [ouderenzorg] en Libertas [welzijnsorganisatie].
Wijkbewoners kunnen zelf op het Sociaal Wijkteam afstappen.
Spreekuren: maandag tot en met woensdagochtend van 9.00 tot
11.00, donderdag ‘s middags van 13.00 tot 15.00 uur, in het Huis
van de buurt Morschwijck, Topaaslaan 19. U kunt hier terecht met
een vraag voor ondersteuning of informatie.

Vrijwilligers
Bij het Sociaal Wijkteam zijn vrijwilligers uit de wijk aangesloten
die allerlei diensten verlenen, zoals fietsles, computerles en kleding ruilen in de ruilbus. Ook zijn er vrijwilligers die meekijken en
helpen bij het invullen van formulieren. Het Sociaal Wijkteam is
blijvend op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die zich willen
inzetten. Denkt u iets voor ons te kunnen betekenen? Dan horen
wij graag van u.
8

Het Sociaal Wijkteam is betrokken bij enkele initiatieven,
zoals:

Geld in zicht waar getrainde vrijwilligers van Schuldhulpmaatje iedereen die er financieel even niet uitkomt,
helpen om alles op een rij te zetten. Dit vindt plaats elke
donderdag van 15.00 tot 16.30 in het Huis van de buurt
Morschwijck.
Welzijn op recept: hierbij gaat het om een recept verkrijgbaar bij de huisarts waarbij de sociaal werker samen
met de deelnemer kijkt of er activiteiten zijn waar deze
persoon weer blij van wordt.
De ruilbus Is een bus waar kleding geruild kan worden.
Dit is een succes gebleken. Iedere donderdag is de bus
geopend van 13.00 tot 15.00 uur. U kunt de beschilderde
bus vinden op het parkeerterrein tegenover de flat aan
de Agaatlaan. Ook hier zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. Lijkt het u leuk iets voor de ruilbus te betekenen? Wij
horen graag van u!
Tot slot verwoordt Karin helder waar zij het voor doet:
“Ik ben blij als ik zie dat het zelfvertrouwen van mensen
groeit door een beetje hulp van het wijkteam en door de
inzet van vrijwilligers.”
Ineke Kester

Foto: Sociaal wijkteam
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Dagopvang Opaalstraat
Beste buurtgenoten,
Ik ben klant bij de dagopvang aan de Opaalstraat 1. Het
is een dagopvang voor oudere mensen die graag een
bakkie koffie of thee lusten met een koekje en soms iets
anders als er iemand trakteert. Daarna gaan we creatief
bezig zoals breien of haken en borduren. We vinden het
leuk als er eens iemand komt kijken, de deur staat altijd
open!
Ook doen we vaak een spelletje ‘vraag en antwoord’ en
we maken ook veel lol. Als u eens langs komt, dan kunt
u het zelf horen. Vergeet vooral de bingo niet, met leuke
prijsjes. Ja hoor, het is reuze gezellig en de dagen vliegen om. We zijn er van 9:30 tot 14:30, want u kunt er
ook blijven eten. En nog wat: u kunt ook door de sterbus
gehaald en gebracht worden door vriendelijke en leuke
chauffeurs.

Wilt u meer informatie over dagopvang van Stichting
Radius? Neemt u dan gerust contact op met Jennifer Wolffenbuttel via tel. 071-707 42 00 of via
j.wolffenbuttel@radiuswelzijn.nl.

Groetjes van een vaste klant.

Foto: Simon Duindam
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S c h ouwe nhove : ve e r t i g ja a r v i ta a l i n d e M o rs
Aan de rand van de Lage Mors, tussen de Plesmanlaan en Jan
Luykenlaan, staat de serviceflat Schouwenhove. Het gebouw
telt 173 twee-, drie- en vierkamerappartementen die worden
verhuurd aan ouderen (65+), om zo lang mogelijk zelfstandig
te kunnen blijven wonen en leven.
Schouwenhove viert dit jaar het 40-jarig jubileum. Als Morsetekens op bezoek gaat bij Annelies de Koning, sinds 3½ jaar directeur, heeft de week ervoor het jubileumdiner plaatsgevonden: een Indisch buffet. Schouwenhove heeft Indische wortels.
Toen in de jaren vijftig veel gerepatrieerde oud-NederlandsIndiëgangers terugkwamen, zocht men oplossingen voor huisvesting van ouderen onder hen. Een van die initiatieven was
de ‘Stichting Zomerland-Nederland’, die Schouwenhove liet
bouwen.
Schouwenhove is een zelfstandige stichting. Bewoners betalen huur en servicekosten voor de aanvullende diensten
die geleverd worden. Zo is men ook in staat het onderhoud
te betalen en te blijven vernieuwen. Er zijn wooneenheden
omgebouwd van twee- naar driekamerappartement. Stapsgewijs worden alle gangen en appartementen opgeknapt. Bij
de rondleiding lopen we door ruime gangen, langs met foto’s
opgefleurde wanden en over vloerbedekking die doet denken
aan een straat.
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Annelies de Koning vertelt dat mensen tegenwoordig zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. Het mooiste is dat je een overstap maakt voordat je echte gezondheidsproblemen krijgt
en als je geestelijk nog goed gezond bent, bijvoorbeeld rond
je 75ste. Opvallend is dat de bewoners van Schouwenhove
vooral geestelijk zo vitaal blijven. Er zijn inmiddels al meerdere
personen die honderd jaar of ouder zijn. Ook de oudste bewoner van Leiden woont hier. Bewoners komen uit het hele land,
niet zoveel uit de Mors. Ze komen bijvoorbeeld van elders omdat hun kinderen in de Randstad wonen.
Bewoners
kunnen
zelf
koken,
maar
ze
kunnen ook maaltijden uit de eigen keuken bestellen.
Er is 24-uurs bewaking/receptie. Mensen kunnen gebruik
maken van zorg en alarmering, thuiszorg en dag-opvang.
Huisartsen houden twee keer per week spreekuur. Een fysiotherapeut begeleidt drie keer per week de fitness. En daarnaast
wordt er bijvoorbeeld een cursus valpreventie georganiseerd
of komt de ‘rollatorservice’ langs.
Schouwenhove heeft een actieve bewonerscommissie. Bewoners regelen zelf activiteiten, zoals de concerten, die overigens
ook openstaan voor buurtbewoners. Een bewoner speelt viool
in een Wassenaars orkest. Onder elkaar regelden bewoners
kaartjes en een bus, zodat ze het concert konden bijwonen.
(lees verder op pagina 12)

vervolg van p. 11
Er is een computerruimte; een kwieke bewoonster bemenst de
helpdesk. Een aantal bewoners verzorgen de bibliotheek. Er is
ook een grote recreatiezaal, met onder meer een puzzelhoek.
Maandelijks is er een gezamenlijke ‘thema’-maaltijd.
Annelies de Koning komt uit de hotelwereld. Gastvrijheid
is haar met de paplepel ingegoten. Zo is zij gewend goed te
luisteren naar bewoners: “aandacht geven en goed inspelen
op wat bewoners willen. Het draait erom wat in het belang
is van de bewoners”. Zo bleek bij een enquête dat men liever
een mooie tuin en terras heeft dan een dagelijks restaurant.
Dit wordt nu in het kader van het jubileum gerealiseerd, net
als een duo-fiets.
Wat hebben bewoners met de Mors? Van oudsher weinig of
niets, geeft De Koning aan; bewoners komen om uiteenlopende redenen hier wonen. Maar ze trekken er wel op uit, naar de
bakker voor iets lekkers, of naar het Diamantplein. Daarnaast
staan de activiteiten van Schouwenhove open voor de wijkbewoners, zoals muziekuitvoeringen. Daar zou best meer gebruik
van gemaakt mogen worden. Op de website van Schouwenhove staan de laatste wetenswaardigheden vermeld: www.
schouwenhove.nl. U kunt ook een afspraak maken voor een
vrijblijvende rondleiding.
Ineke Kester
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M or s com p l e e t
Sinds de oplevering van de Lage Mors begin jaren dertig van
de vorige eeuw ben ik de vierde generatie van mijn familie die
in de Mors woont. Overgrootmoeder, opa en oma en mijn ouders woonden allemaal in de Lage Mors. Eén van mijn eerste
herinneringen is dat ik met opa naar de boerderij van Uittenboogaard liep over een zanderig paadje om verse melk te halen in een klein melkbusje. Wanneer ik bij opa en oma logeerde,
mocht ik brood gaan halen bij Raaphorst in de Tesselschadestraat. Ik was vier jaar en ging op pad met een tas met een portemonneetje erin met een boodschappenbriefje en een centje
om te betalen. Andere boodschappen deed oma bij De Vogel,
ook in de Tesselschadestraat, die ook langs de deur kwam om
z’n spullen te verkopen. Ik heb leren schaatsen achter een stoel
op de vijver in het park.
Inmiddels woon ik zelf alweer bijna twintig jaar in de Lage Mors,
waarvan de laatste twaalf jaar in het huis van mijn oma, mijn
moeders ouderlijk huis. En mijn eigen kinderen zijn nu de vijfde
generatie Morsbewoners. Mijn herinneringen geven voor mij
precies weer waarom de Mors zo’n fijne wijk is om in te wonen.
De Mors is met een mooi woord ‘levensloopbestendig’. Gezinnen met kinderen, alleenstaanden, oud en jong, dure huizen en
goedkope woningen. Je vindt alles in de Mors dicht bij elkaar.
Je kunt als student beginnen in de Mors en als oud omaatje of
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opaatje eindigen. Veel mensen verhuizen na verloop van tijd
binnen de wijk naar een groter of een kleiner huis.
(lees verder op pagina 14)

foto: Roemer Visscherstraat

De winkels in de wijk zijn ook belangrijk voor het gevoel van
prettig wonen. Helaas zijn er veel winkels vertrokken wegens
gebrek aan opvolging: De Vogel, de 4=6-supermarkt en groenteboer ‘Frida’. Gelukkig is bakker Raaphorst er nog steeds en
ook de winkels, de slager, de kapper en de groenteboer op de
Lage Morsweg zijn gebleven. Het park is er ook nog steeds.
Een mooie groene plek, waar kinderen kunnen spelen, ouderen kunnen wandelen en mensen hun hond uitlaten. Ik vond
en vind de Mors een fijne wijk om in te wonen doordat het
voor mij een ‘complete wijk’ is.
Blijft er dan niks meer te wensen over? Natuurlijk wel: afremmen van het drukke verkeer op doorgaande straten; verkeersveiligheid bij de scholen; nog meer groen in de wijk;
en iets te doen voor de wat oudere jeugd. In de afgelopen
jaren heb ik me als raadslid voor GroenLinks [*] met een takenpakket onderwijs, sport en vluchtelingen voor een aantal
zaken in de wijk ingezet. Allereerst zijn dat duurzame, kwalitatief goede schoolgebouwen, het liefst met een fijne speelruimte. Verder kunnen we in de Mors gelukkig nog steeds
profiteren van het werk van de combinatie-functionarissen
en van de dames en heren van TOS (Thuis Op Straat) die jongens en meiden uit de wijk lekker laten spelen en bewegen.
Verder huisvest de Mors de bed-bad-brood-opvang en
dat vind ik een goede zaak. STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) biedt mensen die niks meer hebben
14

de eerste levensbehoeften (bed, bad en brood) en probeert
hen te overreden om alsnog naar het land van herkomst terug
te gaan om daar weer een toekomst op te bouwen. In het begin was er weerstand, maar er waren ook wijkbewoners die de
bewoners wilden helpen. Dat vond ik hartverwarmend om te
zien. Goed om te laten zien dat de Mors een fijne wijk is en dat
we dat ook willen delen met anderen.
Yvonne van Delft
[* niet meer verkiesbaar in maart 2018, Red.]

Constantijn Huygenslaan, links boerenland

Opgroeien in de Mors

dekte, het zwembad aan het eind van de Haarlemmerstraat
voor de zwemles. Al met al heb ik een fijne jeugd gehad rondom de Morspoort en op school.

Tijmstraschool
In het vorig nummer was er een artikel over een school van
vroeger. Ineke van der Meij wilde naar aanleiding daarvan
haar herinnering met ons delen:
Toen wij in 1944 geëvacueerd waren van Valkenburg naar Leiden, woonden wij eerst op de Morsweg 16. Daarna verhuisden
wij naar de 1e Binnenvestgracht 28, niet ver van de Morspoort,
naast de kapper en het gebouw van het Wit Gele kruis. Mijn
vader had een volkstuin waar nu de PC Hooftlaan is.
In 1948 ging ik naar de kleuterschool van juffrouw Hulsbergen, Morsweg naast nr. 112, waar nu woningen staan[de Hervormde kleuterschool werd begin jaren ‘80 vervangen voor
huisvesting van werkende jongeren}. Het speelplein was aan
de Rijn, met een grote kooi als zandbak. De katten konden er
gelukkig niet in!
De ‘grote’ school was de Tijmstraschool, aan de, toen nog,
Hoge Morsweg naast de roeivereniging Njord. Er was ook een
dependance aan de Morsweg 34. Als het erg warm was kregen
wij soms von meester van As les in de tuin.
Ik herinner mij de meesters Weenink, Sierat, van As en het
hoofd van de school Tijmstra. En de juffrouwen Bakker, Beks,
Ziens en Plaat. Juffrouw Beks liep altijd met ons naar de Over-

Ineke van der Meij (Smaragdlaan)
Op de foto (1956) de klas van meester Weenink met o.a. :
Ton Vermeer, Dik van Delft, Richard Kempt, Tini Buma, Ruud
Jan Kloek, Riet Brak, Jan de Braak, Jan van Egmond, Irma van
Egmond (?), Sjaan van der Velden, Kees Noorlander.
Wie herkent u nog meer? mail het naar info@morsetekens.nl
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Opgro eien in de Opa a l s traat
Het wonen in de Mors betekende voor mij de start van een volwassen leven. In die zin is het ook een beetje een opgroeien,
hoewel ik hier niet als kind heb gewoond. Nee, ik kom uit de
Grote Stad Den Haag en ik ben eind jaren ‘70 verhuisd naar de
Garenmarkt in Leiden in verband met mijn studie. Mijn vriendin
en ik kregen in 1983 het bericht van de gemeente dat er een
4-kamerflat voor ons gereserveerd was aan de Opaalstraat 297.
Gauw op de fiets ernaar toe, wat een schattig klein flatje was
het: op de hoek van de straat, op drie hoog (dus geen bovenburen) hadden we een mooi uitzicht en een groot balkon. Vonden
wij.. Wat vooral een voordeel uitmaakte, was dat we de beschikking kregen over een eigen voordeur; we woonden tot dan toe
op kamers met meerdere jongeren in één huis.
We gingen direct aan de slag en met hulp van vrienden toverden we de flat om in een waar kleurenparadijs: elke kamer
kreeg zijn eigen kleur en boven de toiletpot had ik de stripfiguur Olivier Blunder geschilderd. Later kwamen er nog meer
schilderingen bij: een muurschildering van een jungle in de hal,
waar we een boomstam hadden geplaatst als megakrabplank
voor de poes. En bovendien – en hier begint het echte volwassen leven - bleek mijn vrouw in verwachting van onze eerste
dochter, dus moest er een babykamer komen met Disney-
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afbeeldingen op de muur. We woonden er heerlijk en we hadden vriendelijke buren. De buurjongen komt nog regelmatig de
boom in onze tuin snoeien.
Achter ons huis was de dr. Lelylaan gepland, toen nog een
braakliggend terrein, waar driftig gemotorcrosst werd. Het verkeer later maakte meer herrie. Daarom kregen we allemaal een
zogenaamde ruiskast in de ramen, waardoor frisse lucht binnenkwam, maar het verkeerslawaai gedempt werd. Een nieuwe
uitvinding in die tijd en wij waren de woningbouwvereniging
erg dankbaar! Toen de dr. Lelylaan een feit was, heb ik de opening van de Churchill-brug over de Rijn mogen meemaken. Veel
ontwikkelingen dus, en vanaf de voorkant van onze flat was ik
getuige van de renovatie van de flat aan de Agaatlaan (beneden
kwamen er tuintjes) en van de sluiting van de basisschool, die
later nog op spectaculaire wijze in brand is gevlogen. (Dit was
de Openbare Basisschool De Hoeksteen aan het Maansteenpad.
Deze had nog maar 20 leerlingen en zou in 1993 worden gesloten, toen er in september 1992 een grote brand uitbrak. De
rookwolken waren tot in Zoetermeer te zien. red.)
In 1991 zijn we naar de Coebel verhuisd. Even leek het erop
dat we de hele boel in de Opaalstraat moesten overschilderen,
maar gelukkig hoefde dat toch niet. Ik woon nu vlakbij de Mors
en af en toe fiets ik door mijn oude buurt hier. Een buurt waaraan ik goede herinneringen heb.
					Bert van Kapel
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Ben je niet tevreden
met de stand van je tanden?
Kom dan snel langs voor een
gratis en vrijblijvend consult.
• We behandelen volgens de nieuwste inzichten
• We hebben geen wachttijden
• Kijk op onze website www.orthodiamantlaan.nl voor
verdere informatie en aanmelding

Ortho Diamantlaan
tandartsen voor Orthodontie

Adres Diamantlaan 174, 2332 GR Leiden
Telefoon (071) 362 74 87
E-mail info@orthodiamantlaan.nl

Dieren va n d e M or s : d e pl atte w i e l we bs p i n
In het donker kun je de platte wielwebspin aan het weven
zien van een grofmazig en nogal onregelmatig web, of je ziet
hoe de spin in de naaf ervan zit te wachten op een lekker
hapje. Het web is niet erg symmetrisch; de naaf zit niet in het

Een spin is alleen een kruisspin als er een kruis op staat. Zo
simpel is het bij dit beestje. Kijk dus nog eens goed naar de
spinnen om het huis die een zogeheten wielweb maken, een
tweedimensionaal en wielvormig web. Dan kun je zien dat er
nog drie andere soorten wielwebspinnen volop voorkomen
op woonhuizen en andere bebouwing, ook in de Mors, meer
nog zelfs dan kruisspinnen. Met heel andere tekeningen op
het achterlijf. Het gaat om de Venstersectorspin, de Brugspin
(die evengoed lantaarnpaalspin of flatspin had kunnen heten) en de Platte wielwebspin.
De Platte wielwebspin is nu nog een maandje, tot het eind
van het jaar, de “Europese spin van het jaar”. Het is een grote
soort (vrouwtje tot 16 mm lichaamslengte; mannetje 10 mm),
vaak heel donker bruinzwart, maar ook lichtere exemplaren
komen voor. De poten zijn licht-donker geringd. Altijd is er
een breed bladfiguur op het achterlichaam met acht duidelijke putjes. Aan die putjes zitten sterke spieren vast, waarmee
het toch al platte achterlijf nog platter kan worden. Zo lukt
het deze spin overdag in het smalste kiertje weg te kruipen,
van boomschors, houten bouwsels of kozijnen en deurposten.
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midden, maar in de richting van de schuilplek overdag. Met
zo’n wijdmazig web worden vooral grotere prooien gevangen, zoals nachtvlinders. Soms zie ik heel jonge exemplaren
wel overdag in het web, maar nooit de volwassen spinnen.
De soort heeft niet zo’n duidelijke jaarcyclus zoals de
kruisspin; volwassen vrouwtjes zijn het hele jaar te vinden. Wel is er een piek van juli tot oktober. De eicocon
wordt in een verborgen hoekje opgehangen. De pas uitgekomen spinnetjes zijn eerst nog heel bleek (zie foto).
Steevast kom ik bijzonder gedrag tegen als ik een platte
wielwebspin in een loeppotje heb gevangen. Het dier laat
zich aan een spindraad vallen en houdt zich dood. Niets
aan de hand; na enige tijd begint hij of zij weer te bewegen.
Uiteraard laat ik de platte wielwebspin in leven; voor ons is
deze grote spin volstrekt ongevaarlijk. Vaak zit hij of zij bij
mijn betonnen buitentrap, maar soms is het beestje binnen in huis verdwaald. Dan verplaats ik hem of haar weer
naar de buitenkant van mijn huis of trapportaal, waar nuttig
werk verricht wordt door de hoeveelheid grotere insecten in
toom te houden.
tekst en foto’s : Gerard van der Klugt
Meer informatie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23292
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Een bijzondere buurtbewoner
In onze wijk wonen mensen van allerlei komaf. Onlangs sprak
ik met Mahmoud, geboren in Libanon. Op mijn eerste vraag
“Hoe lang bent u al in Nederland?” antwoordt hij aanvankelijk vaag “O ... al heel lang”. Zijn verhaal komt langzamerhand
op gang. Hij spreekt Nederlands, al is het niet vlekkeloos. “Ik
heb het helemaal zelf geleerd,” zegt hij. Hij woont in Leiden
sinds december 2008, en heeft ook werk gehad. Hij zou wel
weer willen werken. Maar het is op zijn leeftijd moeilijk om een
baan te vinden.

Wonderbaarlijke ontsnappingen

Hij is wel geboren in Libanon, maar zijn familie komt uit Palestina. In 1948, bij de stichting van de staat Israël, zijn vele
duizenden Palestijnen gevlucht. De Palestijnse vluchtelingen
hebben in Libanon nooit een paspoort gekregen. Het was
in Libanon voor hen gevaarlijk om politiek actief te zijn en in
het openbaar hun mening te geven. Toen Mahmoud dat wel
deed, werd hij bedreigd. Zijn familie werd ook bedreigd. En
uiteindelijk werd er een aanslag op hem gepleegd. Hij werd
zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Men dacht dat hij
het niet zou overleven. Wonder boven wonder overleefde hij
het toch.

Mahmoud was op weg naar Rijswijk om inburgeringsexamen
te gaan doen. Op het station waaiden de papieren uit zijn handen. Hij ging er snel achteraan, want hij had ze nodig in Rijswijk. Hij kreeg de papieren net op tijd te pakken, vóór een aanstormende sneltrein. Als hij een seconde later was geweest,
had de trein hem gegrepen. Ongelooflijk. “Was u niet bang?”
vroeg ik. “Nee”, zegt hij. En het blijkt dat hij al eerder aan de
dood is ontsnapt.
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Maar nu moest hij wel het land ontvluchten. Eerst ging hij
naar Marokko. Vandaar probeerde hij naar Engeland te komen. Toen dat mislukte, werd het Nederland. Bij aankomst
op Schiphol dacht de rechter dat hij een kans zou hebben
op een verblijfsvergunning. Daarom mocht hij blijven.
Maar vervolgens duurde het nog héél lang voor hij die
definitieve vergunning werkelijk kreeg. Keer op keer wees
de IND zijn aanvraag af. Tot vijf keer toe moest hij voor de
rechtbank verschijnen en zijn zaak bepleiten. Uiteindelijk
is het gelukt.
Helaas is het verder nooit gelukt om zijn zoon te laten overkomen. Dat vindt hij heel erg. Hij heeft zijn zoon al 18 jaar
niet gezien. Zijn zoon, nu 21 jaar, heeft als Palestijn geen
paspoort en kan daarom niet weg uit Libanon. En voor
Mahmoud is het te gevaarlijk om daarheen te gaan.
Mahmoud is destijds in één keer voor zijn inburgeringsexamen geslaagd. Hij is Nederlands staatsburger geworden
en heeft nu een Nederlands paspoort. Hij is er blij mee. Nu
gaat hij nog regelmatig naar Nederlandse les in het buurthuis. Want als je het Nederlands niet blijft gebruiken, vergeet je het, zegt hij.
Hilde van Dijk
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BBQ B e r yl p l e i n 2017

brengen salades, hartige taarten en een nasischotel. De
kinderen roosteren marsh mellows. Het was dit jaar, zelfs na
een pittig buitje, weer gezellig bijpraten op het pleintje. En
hoewel sommige feestvierders het best laat maken, komt
op zondag écht bijna iedereen weer terug om samen alles
op te ruimen. Vóór 12 uur was alles ingepakt, geveegd en
afgevoerd. Super!

Morsetekens riep in het vorige nummer op om verslag te
doen van eigen initiatieven in buurten. De bewoners van
de Berylstraat reageren daarop als volgt:
De buurtbarbecue op het speelveldje bij de Berylstraat
is een traditie van meer dan 30 jaar. Deze barbecue vindt
plaats op de laatste zaterdag van de zomervakantie voor de
basisscholen weer beginnen. Dat is praktisch, want dan is
bijna iedereen weer thuis. De voorbereidingen beginnen
een paar maanden voor het feest. Het model springkussen van vorig jaar was goed bevallen en werd opnieuw gehuurd, net als een grote koelkast, banken en tafels.
Sommige grootouders hebben kleinkinderen over en samen met de buurtkinderen zorgen zij voor voortdurende
pret. Dit jaar was de weersverwachting niet best, daarom
werden in de ochtend allebei de partytenten van de buurtcommissie opgezet. In de middag zijn er spelletjes voor alle
leeftijden inclusief ‘Mega-Memory’; grote platen van bekende Leidse zaken (en vorige BuurtBarbecues) moesten in
paren bij elkaar gezocht worden.
Intussen gaan twee grote barbecues aan, dit keer, in tegenstelling tot vorig jaar, praktisch rookvrij dankzij onze
brandweerbuurman. De bar gaat open en buurtbewoners

Het buurtcomité: Chris Blok, Yvonne Nicasie, Hans Hoogstraten, Martijn de Mos, Peter Planjer en Erik Schagen
Participatievermelding: Met dank aan de gemeente voor
een bijdrage in de kosten voor springkussen en tafelhuur.
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B er ic hte n ui t d e M or s
Heeft u zin in een gezellige middag? Kom dan klaverjassen in
de Opaalstraat 1. Op de woensdagmiddag in de Opaal is weer
plek voor nieuwe deelnemers! Iedere woensdagmiddag van
13:15 tot 15:30 kunt u komen klaverjassen! De club is gratis,
u betaalt alleen voor uw consumpties. De sfeer is gastvrij, dus
kom gerust eens een keer binnenlopen om mee te doen of te
kijken. Als u het nog niet kunt, is dat geen probleem. Een paar
keer meekijken en wat uitleg verder, en u kunt meedoen. Wilt
u meer informatie? Neem dan contact op met stichting Radius
via 071-7074200 of via info@radiuswelzijn.nl

Komt u dan gerust langs bij Bakkie in de Buurt; de koffieinloopochtend iedere donderdagmorgen van 10.00 uur tot
11.30 uur in Morschwijk. Hier zijn vrijwilligers én professionals
aanwezig die u graag meer vertellen over de Piëzo Methodiek.
Contact: Christien Hoek via c.hoek@libertasleiden.nl

zoekt verspreiders voor
205 woningen in de wijk Koppelstein ( ca. 2
uur lopen)
140 woningen naast de wijk Koppelstein
(ca. 1 uur lopen
Het wijkmagazine wordt vier keer per jaar
verspreid.
Zonder verspreiders kunnen wij niet alle
huishoudens in de Mors voorzien van een
exemplaar.
Wilt u ons helpen of heeft u nog vragen?
Stuur een mail naar info@morsetekens.nl .

Bakkie in de Buurt - Werken met de Piëzo Methodiek in
Huis van de Buurt Morschwijk
Wilt u graag in contact komen met buurtbewoners maar weet
niet zo goed hoe….? Wilt u zich zelf ontwikkelen door een cursus te volgen zoals computer-, naai-, of taalles? Wilt u zich als
tegenprestatie inzetten als vrijwilliger in het Huis van de Buurt
of ergens anders in Leiden? Wilt u zich verder ontwikkelen
door een opleiding te volgen of als lerend vrijwilliger aan de
slag te gaan? Wilt u eventueel daarna een betaalde baan zien
te vinden door de opgedane ervaring?
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En d e w inna res is . . . .
Sinds het septembernummer van Morsetekens kan
iedere inzender weten dat hij of zij bij inlevering van
de goede uitslag van de puzzel het risico loopt van
een bezoekje van de redactie. Die neemt de kans
waar om kennis te maken met lezers. En zo gebeurde
het dat de redactie op een zonnige dag te gast was
bij het echtpaar Henny en Gerard Kinnegim. Henny is
een enthousiaste puzzelaar. Het echtpaar woont nu
bijna een jaar in de flat op de derde verdieping van
het moderne complex aan de Diamantlaan. Vanuit
de woonkamer aan de kant van de Lelylaan is er een
prachtig uitzicht op de stad. Ze zijn hier komen wonen vanuit Veenendaal. Reden daarvoor was dat hun
volwassen kinderen in Voorschoten en Den Haag wonen. Ze zijn blij met hun royale huurflat: alles is dichtbij: bushalte, winkels, apotheek en gezondheidscentrum. En: mevrouw Kinnegim vertelt hoe ze dank zij
een advertentie in Morsetekens vaste klant werd bij
een van de adverteerders!
Hilde van Dijk en Gerard J. Telkamp
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P UZZ E L 							o pl o s s in g vo r ige k eer : 		
proef . . . ? st uk				
trouw pak huis
over . . ? . com p ute r		
bouw land meter
k amp . . . ? d oop 				
wolken dek schuit
k aar t ? . . . re ge l s				
wijn kelder trap
water . . ? d e kse l 				
kruis steek vlieg
stam ? . .
d e l i ng				
horloge band plooi
toilet . ? . m od e l 				
bus reis bureau
h an d . . . . . ? ve te r 			
sport fiets club
k leu ter . ? . . . . p l e i n			
zomer stop watch
spoor . . ? . . k a a r t j e 			
wandel week markt
blauw . ? . . p e r s				
tafel blad goud
bran d . . . ? l i j m 				
De uitkomst was: paddenstoel
Vu l o p d e pl a ats va n de pu ntj es een woord in, zod at het m et het 1e woord e e n n i e u w
wo o rd vo r mt, en met h et l a atste weer een and er woord vor mt.
Ze t al l e l e t ters i n de v ra a gteken s naast elk aar en u heef t d e op lossing (d en k a a n de
h e r fs t ) . St u u r u w o pl o ssi n g vó ó r 15 januar i met naam en ad res naar :
i n fo @m o rs eteken s.n l .
D e p u z ze l is gema a kt do o r L i a van d er Laan
O n d e r d e go ede i n zen ders wo rdt een C D -b on van 15 euro ver loot.

Op vertoon van deze advertentie

15% KORTING
op alle voorraad modellen van
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Ook voor al uw reparaties
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