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Morsetekens bericht graag over voorbeelden die het wonen 
in de Mors ten goede komt. Zes jaar wijkmagazine leert dat 
dit niet vanzelf gaat. In de regel moeten verschillende par-
tijen (veel) overleggen om zaken tot stand te brengen. In 
Leiden regelt de gemeente – dat moet ook volgens de wet 
– bij alle ontwikkelingen in de wijk participatie of inspraak. 
De Mors heeft geen overkoepelende wijkvereniging, vooral 
kleinere wijkinitiatieven en buurten zijn actief. Of dat goed 
werkt, daarover bericht Chris Blok. We zien gemeente en 
buurtbewoners actief overleggen bij de bouwplannen voor 
de “lege plekken” zoals nu weer Statendijck. De “Week 
van de Diamant” die plaatsvond  in mei was gericht om de 
verschillende partijen, eigenaren, buurt, middenstand en 
gemeente met elkaar van gedachten te laten wisselen over 
wensen en mogelijkheden. Er valt nog wat te ‘masseren’ 
voor de gemeente komt met een ambitiedocument over het  
Diamantplein. In nog groter verband trekt de gemeente tijd 
uit om te komen tot een ontwikkelperspectief 2040 voor de 
hele Morsdistrict (inclusief Transvaal). Jos van Iersel legt u 
dit uit. 
Nieuws uit de wijk blijft stromen, ook nadat alle kopij voor 
een nummer klaar is. Zo  kunnen we u  berichten dat vanaf 
mei de Van Ravelingenstraat officieel “fietsstraat” is. Deze 
straat van de lage Morsweg richting de Haagse Schouwweg 

is onderdeel geworden van de doorgaande fietsroute tussen 
het centrum van Leiden en Den Haag-West. Een handige ver-
bindingsweg wellicht náár het feestterrein voor ‘het Quintus 
lustrum eind juli op het DoCosterrein en in de 3 Oktoberhal. 
Wijs geworden door Augustinus, nodigde Quintus buurt-
bewoners (Bockhorst) en de gemeente uit om hun plannen 
toe te lichten. Het stemde de buurtvertegenwoordigers wat 
gerust dat dat  Quintus er alles aan doet om maatregelen 
te nemen tegen geluids- en verkeersoverlast. Onder andere 
bedacht Quintus om nachtelijk lawaaiig fietsverkeer - niet via 
de Van Ravelingenstraat maar -  buitenom via LUMC en BSP 
met verkeersregelaars te leiden.
We hebben ook een vrolijke noot in de Mors, Jordy de orgel-
man van het Diamantplein vertelt over zijn passie. Eveneens 
vertelt D66 raadslid, wonend in onze wijk, Antje Jordan over 
de hare, namelijk duurzaamheid. Ook bezit onze wijk ver-
schillende gedichten en een dichteres… 
Als u verder nog nieuwsgierig bent, kijk ook eens op onze 
webstek: www.morsetekens.nl.  Voor nu, wensen we u een 
feestelijke zomer en veel leesgenot. 

Ineke Kester

Feestend door een f ietsstraat?

Vrijwilligers, schrijvers, redacteuren zijn bij ons  altijd wel-
kom: meldt u bij info@morsetekens.nl  
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Verslag van de participatiesessie Week van de Diamant 6 / 
11 mei. Denk mee over de toekomst van het Diamantplein 
en omgeving.

Ondanks de wedstrijd Ajax-Spurs later op de avond kwamen 
zo’n zestig wijkbewoners op woensdagavond 8 mei naar de 
recreatiezaal van de Robijnhof voor de aftrap van de Week 
van de Diamant. Het ging over de gezamenlijke toekomst 
van drie samenhangende complexen: Opaalstraat 1 – 5 waar 
o.a. Radius in zat, het Winkelcentrum Diamantplein en het 
Denksportcentrum. Wethouder economische zaken en wijk-
bewoonster Yvonne van Delft blies op haar fluitje bij het be-
gin en de finale. Er liepen circa twintig behulpzame gemeen-
teambtenaren, functionarissen en belanghebbenden rond, 
onder andere de mede-eigenaar van het winkelcentrum en 
de aanstaande eigenaar van het Denksportcentrum.
De gemeente had de wijk uitgenodigd mee te doen aan 
het “participatietraject” Diamantplein en omgeving. Als 
bewoners kunnen we dus meedoen aan het denken over 
wat er moet gebeuren. Onze gesprekspartner daarbij is “de 
gemeente”.  Het zou dan handig zijn te weten wat de ge-
meente nu precies aan positieve zaken kan bijdragen zoals 
verkeer, inrichting openbare ruimte, groen. Wat zij kan re-
gelen zoals voorwaarden stellen bij voorlopig-definitieve 

plannen, het herzien bestemmingsplan vaststellen enz.. Een 
volgende keer graag zo’n concreet lijstje. Nu werden er al-
lerlei verlangens wat betreft de invulling van de eventuele 
bouwplannen geuit die de particuliere eigenaren van de drie 
complexen gemakkelijk van tafel kunnen vegen. Iemand die 
het weten kan, stelde dat de gemeente qua positieve verlan-
gens wat betreft de invulling van de bouwplannen niet veel
meer kan doen dan masseren.

MASSAGESALON DIAMANTPLEIN EN OMGEVING
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De bezoekers kregen een presentatie van stedenbouwkun-
dige principes en gingen uiteen voor het maken van mood-
boards (hartenkreten plakken op een luchtfoto). De verlang- 
en klachtenlijstjes van deze groepjes kwamen ongeveer op 
hetzelfde neer: meer groen, meer parkeerruimte, ook voor 
fietsers, maar pas op voor extra parkeerdruk; en een open 
winkelcentrum met extra groen. Sommige wensen leken een 
beetje tegenstrijdig: graag een tweede supermarkt maar ook 
ruimte en niet te veel concurrentie voor kleine(re) onderne-
mers, wel of geen HEMA of Blokker of Action (daar heeft de 
gemeente weinig over te zeggen); bereikbaarheid en royale 
parkeerruimte (voor auto’s…) maar ook een leuk plein. Wat 
in ieder geval in de voorlopige plannen niet de bedoeling 
lijkt, is extreme hoogbouw à la LEAD: de appartementen op 
de Opaalstraat zouden niet hoger worden dan 5, in het mid-
den 7 lagen of maximaal 40 meter (m.i. nog vrij hoog), die 
op terrein Denksport maximaal 30 meter. 
En nu is het wachten op het “ambitiedocument” van de ge-
meente, waarin staat aan welke voorwaarden de ontwikke-
ling van het gebied moet voldoen om het Diamantplein een 
geslaagd hart van de wijk te laten zijn. Dit plan zal rond de 
zomer komen.
Naast de inspiratiesessie zijn er ook twee inloopmomenten 
georganiseerd.  https://www.leiden.nl/diamantplein 

Gerard J. Telkamp
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Ontwikkel ing toekomstplan voor het Morsdistr ict 
Het Morsdistrict bestaat uit de wijken Lage Mors (plus Bock-
horst), Hoge Mors (plus Koppelstein) en Transvaal (plus Tus-
sen Rijn en Rail). Zoals u waarschijnlijk weet, spelen er op 
meerdere locaties los van elkaar bouw- en ontwikkelplan-
nen. Een breder patroon is er wel, maar niet zo zichtbaar. 
Rond de zomer komt de gemeente met de startnotitie “Ont-
wikkelingsperspectief Morsdistrict 2040” om een toekomst-
plan voor de wijk te ontwikkelen. Het is nuttig om te weten 
dat er drie stappen in dit traject zijn: 1) meedenken = parti-
cipatie, 2) reageren op de concept uitkomst = inspraak, en 
3) besluiten door de gemeente. De gemeente besluit waar-
schijnlijk in maart 2020. 

Participatie en inspraak op meerdere niveaus 
Op stedelijke niveau is een eerste aanzet voor de visie op 
de stad als geheel gepubliceerd. Deze berust op uitkomsten 
van de week van de Stadsgesprekken in november 2018. 
Het gaat hier om algemene niet verrassende uitgangspun-
ten. Verder zijn er, ook op stedelijk niveau thematische groe-
pen gevormd over wonen, parkeren en mobiliteit (behalve 
auto’s). Dit gaat bijvoorbeeld over (bus)verbindingen uit de 
wijken en voorzieningen voor ontmoeting en verbindingen. 
De Mors komt zelf ook in beeld. Zo is bij het thema wonen 
een dilemma genoemd over de Mors, namelijk of er eigen-
lijk wel sociale woningbouw bij moet omdat het aandeel in 

de woningen al meer dan gemiddeld is. Bij parkeren wordt 
de Hoge Mors overloopgebied voor andere wijken, met als 
gevolg extra parkeerdruk met waarschijnlijk regels (bijv. 
blauwe zones of vergunningen). De gemeente verzamelt 
cijfers over autoverkeer en parkeren in de Mors. Omdat dit 
knelpunt ook wordt gevoeld bij bestaande plannen heeft de 
gemeente toegezegd de uitkomsten met de wijk rond juni 
te bespreken.
Tot slot zijn de “Ontwikkelperspectieven 2040” voor Zuid-
west en de Mors. Voor Zuidwest is deze gereed gekomen in 
2018. In het Morsdistrict is gestart met het ophalen van beel-
den bij de bewoners (onder andere de karavaan, zie janua-
rinummer, red). Dit belandt allemaal in de boven genoemde 
startnotitie. 

Het wordt als ongemakkelijk ervaren dat er in de Mors ver-
schillende korte-termijn-activiteiten zijn zonder zicht op een 
samenhangend perspectief op de wijk. Sommige activitei-
ten zijn  al lopende trajecten met participatie uit de buurt, 
zoals de Robijnhof, het Diamantplein en de locatie Mara-
nathakerk. Bij andere trajecten is participatie uit de buurt 
onvolledig ingericht, zoals de hoogbouw bij de Plesmanlaan, 
de nieuwbouw Turkooislaan en de verkeerseffecten van de 
hoogbouw met tunnel op het Werninkterrein. Het gemeen-
tebestuur kan nog meer losse activiteiten starten, bijv. het 
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Raaphorst 
Echt iets lekkers! 

BROOD &      BANKETBAKKERIJ 

Tesselschadestraat 20 
2332 BJ Leiden 
T/F (071) 576 12 74 

Crescendoterrein en de Paardenwei. In de regel bepaalt de 
vormgeving van het participatie- en inspraakproces of de 
Morsbewoners zich betrokken of juist overvallen en slecht 
gehoord voelen. 

Bouwplannen in perspectief
De korte termijnactiviteiten gaan vooral over bouwplannen. 
De verhouding met het brede ontwikkelperspectief van en 
in de wijk is onzichtbaar. In het laatste gaat het juist om de 
woon- en leefomgeving, voor wie te bouwen, hoe de wijken 
te mengen, het bevorderen van ontmoeten en verbinden, 
aanpakken van (auto)verkeer en parkeren, op een voor de 
wijk en de bewoners samenhangende wijze. Waar, voor wie 
en hoe gebouwd moet worden, volgt uit een breder per-
spectief, en niet door simpelweg snel, veel en massief op 
lege plekken te bouwen. 

Starten met het ontwikkelperspectief 
Het wordt tijd dat de aangekondigde startnotitie er komt. 
Die notitie zal lijken op het stuk van 32 pagina’s over Zuid-
west. Kernwoorden daarin zijn mogelijk identiteit, waarde-
ring, ontwikkeling en opgaven. De Mors is divers samenge-
steld, bestrijkt een groot oppervlakte en bestaat uit grotere 
en kleinere buurten en wooncomplexen. Dat vergt een fijn-
mazige aanpak. Het is te verwachten dat er onafhankelijk 
begeleide gesprekken worden georganiseerd. Te denken 

valt aan huiskamergesprekken in buurten, maar ook apar-
te gesprekken met bijvoorbeeld doelgroepen als jongeren, 
jonge gezinnen en ouderen zonder thuiswonende kinderen. 
Er komt een klankbordgroep om het geheel te overzien. Om 
dit echt een afspiegeling te maken is het handig als wijk-
verenigingen, buurtgroepjes, verenigingen van eigenaren en 
bewonersoverleggen hun contactgegevens opsturen zodat 
de lijst van de gemeente zo compleet mogelijk is. Tot zover 
het participatiedeel van het traject. Daarna maakt de ge-
meente een stuk met conclusies waarop een inspraakronde 

zal plaatsvinden.    Jos van Iersel 

Reageren? Stuur een bericht naar info@morsetekens.nl  
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Meedoen in je  eigen buurt

Maandag 4 Maart ben ik naar een inspiratiebijeenkomst met 
netwerkborrel voor wijk- en buurtverenigingen geweest. De 
avond werd aangeboden door de gemeente (wethouder 
Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn  Marleen Damen) in een 
buurtgebouw in Leiden Noord. De avond bestond uit bijdra-
gen van 3 sprekers van Leidse wijkverenigingen en een spre-
ker van de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 
bewoners) die wijkverenigingen kan ondersteunen. 

Nu moet ik even kwijt dat ik me al snel een beetje klein be-
gon te voelen. Als vertegenwoordiger van een groepje van 
6 personen rond de buurtbarbeque van het Robijnplein 
vertegenwoordigen we zo’n 80 woningen met een budget 
van 600 Euro per jaar. De meeste wijkverenigingen zijn al 
gauw 10-100 keer zo groot. De avond ging dan ook over 
buurtverenigingen die met de gemeente overleggen en via 
veel tijdelijke commissies voor aparte acties werken (zoals 
wij deden rond speeltoestellen voor het buurtpleintje maar 
dan met andere mensen in plaats van met onszelf). Het was 
interessant te zien dat dat werken met tijdelijke groepen met 
een taakopdracht goed uitpakt omdat veel mensen tegen-
woordig graag iets doen dat concreet is en een korte looptijd 
heeft (zie de bijgesloten plaatje uit de presentatie)
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	 Gezondheidscentrum Vondellaan 
Vondellaan 35Ac 
2332 AA Leiden 

 
071 5761757 

info@fysiotherapievondellaan.nl 
 

U bent van harte welkom voor: 
 
ü Algemene fysiotherapie 
ü Manuele therapie 
ü Kinderfysiotherapie 
ü Psychosomatische fysiotherapie 
ü Oedeemfysiotherapie 
ü Handfysiotherapie 
ü Dry needling 
ü Orthopedische revalidatie 
ü Valpreventie 
	

Meer info op www.fysiotherapievondellaan.nl 

Wat me door het hoofd ging:

- Er werd gepraat over werk aan culturele vooroordelen in 
een wijk en meer samenhang maar voor onze Hoge en Lage 
Mors had ik wel meer willen horen over inspraak op beleid 
(b.v. bouw woningen), het samenbrengen van verschillende 
clubjes in een wijk, inspraak in / grip op wat er in de open-
bare ruimte gebeurd (b.v. inrichten Diamantplein) en opmer-
ken en uitbouwen van succesvolle initiatieven (b.v. eten in 
Robijnhof op vrijdag). 

- Onze wijk is nog niet goed georganiseerd voor een effectief 
gesprek met elkaar en de gemeente. Er zijn wel veel kleine 
buurtgroepjes maar er is weinig overkoepeling. 

- Er werd weinig gezegd over de rol van gemeentestructuren 
(buurthuis, buurtraad, wijkcoördinatoren), en al doet de par-
ticiperende burger veel zelf, ik geloof toch dat de gemeente 
belangrijk is voor evenwichtige vertegenwoordiging en con-
tinuïteit.

Chris Blok
Buurtcommissie Berylplein
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Op de hoek van de Lage Morsweg en de Damlaan ligt een 
stuk braakliggend terrein. Het ligt er helaas al jaren verwaar-
loosd bij. Vroeger was er daar de Maranathakerk, die in 
2007 is afgebroken. Enige tijd heeft het nog, op initiatief van 
de buurt, gediend als alternatief speelterrein voor de jeugd 
uit de buurt onder de naam “Torteltuin”. 
Het plan is er nu om daar woningen te gaan bouwen. Daar-
voor was er op maandag 4 maart jl. in de mooie vernieuwde 
Pacellischool aan de Damlaan een inloopavond georgani-
seerd door Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen in samen-
werking met de gemeente Leiden. 
Tijdens deze inloopavond werden voor het eerst de plannen 
gepresenteerd. Er kwamen allerlei belangstellenden kijken, 
zowel jonge stellen met belangstelling voor een koopwo-
ning, als buurtbewoners die willen weten hoe het er uit gaat 
zien. Eén geruststelling is er alvast: het wordt geen hoog-
bouw. 
Het project heeft de naam Statendijck gekregen, er komen 
14 koopwoningen, ieder met eigen parkeergelegenheid ach-
ter op het terrein. Het is nu nog niet mogelijk om daarvoor 
in te schrijven, maar men kan wel op de hoogte blijven door 
aanmelding op info@statendijck.nl. Aan de hand van de op-
merkingen op deze eerste inloopavond maakt de gemeente 

samen met Ouwehand een Nota van Uitgangspunten. Dan 
volgt er een tweede inloopavond.
Het duurt dus nog wel even voor er gebouwd gaat worden. 
De planning is dat in 2021 de eerste bewoners in de nieuwe 
huizen zullen trekken.   Hilde van Dijk

P.S. De gemeenteraad heeft inmiddels het plan om te bou-
wen goedgekeurd, maar de ontsluiting van het terrein in de 
Dijkstraat niet. Dat zal vanwege de ingang van de school 
Morskring anders moeten.

Statendi jck op terrein voormal ige Maranathakerk 
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D66 raadsl id Antje Jordan
Mijn naam is Antje Jordan en ik woon al 10 jaar met plezier in 
de Lage Mors. Ik ben sinds 2018 namens D66 woordvoerder 
duurzaamheid en burgerparticipatie in de gemeenteraad. 

Ik kom graag in park Kweeklust. Dit park is een goed voor-
beeld van ontwikkelingen waar de gemeenteraad mee be-
zig is. Er zijn veel verschillende belangen om rekening mee 
te houden: ouders willen dat kinderen veilig kunnen spelen 
in een hondenpoepvrije omgeving. Hondenbezitters vragen 
rustige routes om  te kunnen lopen. Daarnaast moet er ruim-
te zijn voor waterberging bij hevige regenval. Er dient ruimte 
te zijn voor vogels, dieren en de biodiversiteit. Het park moet 
veilig en te onderhouden zijn. Ook moeten de paden be-
gaanbaar zijn voor ouderen en is het fijn als er geschikte plek 
is voor jongeren. 

Ik kom zelf uit een dorp op de grens tussen Duitsland en 
Polen, waar 15.000 mensen wonen op een oppervlakte zo 
groot als Leiden. Men kan daar niet geloven dat we hier niet 
de hele dag ruzie maken met elkaar. Vaak ben ik blij met hoe 

het hier gaat, maar soms duizelt het mij van wat er allemaal 
op klein oppervlak kan. Ik geloof er in dat mensen altijd hun 
best doen, en dat moet je waarderen, ook als je zelf denkt 
dat het anders zou kunnen. 

In mijn werk help ik lokale initiatieven rondom energiebe-
sparingen. Ik vind het leuk met mensen hun eigen buurt be-
ter te maken. In een Haagse wijk hebben buren samen de 
watertemperatuur van hun gasketels gereguleerd, zodat er 
gezinnen 30% gas besparen! Ook plaatst in Leiden een co-
operatie zonnepanelen op grote daken en kunnen mensen 
met een huurwoning of wiens dak niet geschikt een certifi-
caat kopen. Zo delen zij in de opbrengst van de zonnestroom 
van het zonnedak. (www.zonopleiden.nl).

Een ander Leids project waar ik blij van word, is “Tegel eruit, 
plant erin!” waar tegels worden vervangen voor planten. Dit 
is weinig extra werk en maakt veel verschil voor insecten en 
vogels. Het geeft een koelere tuin en een veel betere afwa-
tering bij stortbuien. Mijn eigen tuin wordt ieder jaar groener 
en ik heb er minder werk aan. En dan komen er hele mooie 
bezoekers! 

a.jordan@gemeenteraadleiden.nl



10

Vanuit de Zandstraat ben ik in 1953 als jongen van 12 jaar in 
de Storm Buysingstraat komen wonen. 
De huizen werden rond 1947 gebouwd en de eerste sleutel 
werd uitgereikt op 12 maart 1951 door de toenmalige wet-
houder Jongeleen (Leidse Courant). De woningen waren be-
doeld voor gezinnen met tenminste drie kinderen en het was 
dus meteen een heel kinderrijke buurt. Jammer alleen dat er 
zoveel prikkeldraad gebruikt was om alles wat een beetje 
groen was af te schermen. Kennelijk was daar nog veel van 
over zo net na de oorlog. Het was een hele verandering om 
in een eengezinshuis te wonen met alles er op en er aan. Er 
was een badruimte met lavet en een sproeier boven je hoofd 
met warm water uit de geiser. Nooit hoefden we meer in 
de teil die met een paar fluitketels heet water opgewarmd 
werd. Wel moest je zorgen voor een aantal dubbeltjes voor 
de gasmeter.

Met heel veel jongens van mijn leeftijd waren we altijd wel 
met een bal bezig, hetzij stoepranden, of koppen, kolken-
voetbal of echt voetballen op het weiland van boer Uitten-
boogaard. Ook liepen we of fietsten we “Morsjes”. Dat was 
een rondje van ongeveer 4 kilometer van de Lage Morsweg 
naar de Hoge Morsweg richting Rhijnhof, langs de trambaan 

naar boerderij de Slaagh en weer naar de Lage Morsweg. 
Vaak deden we wedstrijdje wie het eerste terugkwam. Voor 
ons huis lag ook de tankval waar we visten of schaatsten in 
de winter. Op het weiland kon ik ook mooi vliegeren. Dan 
liet ik de vlieger op voor het huis en organiseerde het zó, dat 
ik daarna vanuit mijn slaapkamerraam op de eerste verdie-
ping verder kon vliegeren. Een keer knapte de draad toen de 
vlieger helemaal boven de Hoge Morsweg stond. Die draad 
ben ik toen kwijtgeraakt. In 1967 verliet ik het huis en ben 
als loodgieter aan de slag gegaan buiten Leiden.

Daniel van Berk

Daan op het hek van de dam over de tankval

Daniel  van Berk -  z icht  op de Hoge Mors
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Een tankval  onder de Mors

In verschillende verhalen over de Mors wordt gerept over 
een tankval of -gracht die in het begin van de tweede we-
reldoorlog zou zijn gegraven om het vliegveld Valkenburg te 
beschermen en om een aanval van achterop de Atlantikwall 
te voorkomen. Na de oorlog zou die zijn gedempt zodat de 
voorgenomen bebouwing plaats kon vinden. 
Maar waar lag die tankval dan wel precies? Er is een mooie 
luchtfoto beschikbaar bij het Leidse archief (ELO Beeldbank 
PV2826-3) maar die kan alleen daar bekeken worden en 
mag niet openbaar worden gemaakt. Deze met belasting-
geld verkregen foto wordt namelijk door derden verhandeld 
voor een aanzienlijk bedrag en voor een nog veel hoger be-
drag mag het gepubliceerd worden. 
Op de webstek topotijdreis.nl kan je historische topografi-
sche kaarten – gratis –bekijken voor opeenvolgende jaren. 
Op de kaart van 1947 is er nog niets te zien, maar dat ver-
baast ons niet: het is nog de kaart van vóór de oorlog. In 
1950 wordt een nieuwe editie gemaakt en daar staat de 
tankval met stippellijnen aangegeven … als “weg in uitvoe-
ring”! Die van 1958 geeft geen verandering maar op die van 
1965 staat de tankval er in alle glorie op en de ligging komt 
goed overeen met de luchtfoto. 

Wat rest is deze kaart projecteren op de kaart van nu, een 
kunstje dat wat vaardigheid met grafische software vereist 
maar verder niet moeilijk is. Veel van de tankval ligt onder 
“groen”, zoals het Crescendo-veld en het sportterrein. Afijn, 
kijkt u zelf maar!   Ger Koper
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De beeldbank van het stadsarchief (ELO) bevat allerlei aar-
dige kiekjes van de Mors. Zo ook bovenstaande foto’s die 
het uitzicht vanuit het bovenraam van Storm Buysingstraat 
32 op de Hoge Mors van 1963 laten zien. Op de linkerfoto 
ziet u links de eerste nieuwbouw, Parelstraat, Koraalstraat en 
Smaragdlaan. Links van de nieuwbouw een hoog gebouw, 
achter de bebouwing van de Hoge Morsweg, van Diasta-
tische Producten aan de Rijndijk. Achter de nieuwbouw is 
het bos bij Ter Wadding zichtbaar. De karakteristieke witte 
bollenschuur aan de Hoge Morsweg ziet u helemaal rechts 
op de linkerfoto. Op beide foto’s is de tankval te zien als 
een donker lint van links naar rechts. Linksboven op de rech-

terfoto is de dam over de tankval waarachter een weg ligt 
naar boerderij Welgelegen, de huidige Engelbertha hoeve. 
Helemaal rechts op de rechterfoto is Rhijnhof met de be-
graafplaats. Iets links daarvan – maar dan moet je wel goede 
ogen hebben - is het Haagsche Schouw. De grote schuur is 
waarschijnlijk nog van de de steenbakkerij met daar rechts 
van loodsen van het Ingenieursbedrijf Bureau voor Bouw-
nijverheid (IBB). Het overgrote deel is nog weiland op deze 
foto; het zal snel daarna veranderen.

Ger Koper                         foto’s : D. van Berk

Uitz icht  over de Hoge Mors van 1963
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Lint jesregen in de Mors

Dit jaar viel de Mors bovengemiddeld in de prijzen bij de toe-
kenning van lintjes op de dag vóór Koningsdag, op vrijdag 
26 april. In de Hooglandse kerk kregen drie vrijwilligers uit 
onze wijk de versierselen van lid in de orde van Oranje-Nas-
sau. Allereerst Paula van Schooten-de Keijzer. Zij is al jaren 
de drijvende kracht achter de bewonerscommissie van de 
Cruquiuslaan en sinds 2007 voorzitter van de Huurdersbe-
langvereniging van Portaal Leiden. Namens de huurders be-
moeit ze zich met zaken als huurverhogingen en renovatie. 
Sinds 2006 is ze ook lid van de Raad van Toezicht van het 
WOZ-fonds.
En dan was er dit jaar ook een echtpaar: Ton Schouten en 
Paula Schouten-van der Hulst, allebei actief bij de voetbal-
vereniging DoCos, zo’n beetje de bekendste vereniging in 
de wijk. Ton is verantwoordelijk voor het terreinbeheer en 
technische zaken en hij gaf de stoot aan projecten als de 
bouw van nieuwe kleedkamers, een krachthonk en de nieu-
we tribune. Paula was lid van het hoofdbestuur van DoCos 
(penningmeester) en verder van de werkgroep vrouwen en 
meisjes van de afdeling Leiden van de KNVB. Ton en Paula 
wonen weliswaar in de Coebel, de buurt net aan de over-
kant van de Rijn, maar door hun werk voor DoCos zijn ze 
halve “Morsers”.  

Gerard J. Telkamp 
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De onbekendste stadsvogel, zo zou ik de zwarte roodstaart 
graag betitelen. Hij heeft ook weinig mee. De dichtheden 
van deze vogelsoort zijn laag. Het mannetje zingt vooral 
vóór dag en dauw, liefst vanaf een heel hoge zangpost. Het 
liedje is bescheiden en komt vaak niet boven het stadsla-
waai uit. Het bestaat uit drie delen, waarvan het middel-
ste, knarsende deel het zachtst klinkt en wat weg heeft 
van knisperend papier of ketsende steentjes. Het uiterlijk is 
ook al niet spectaculair. Het verenkleed van het mannetje 
verloopt van een zwart gezicht via donkergrijs naar licht-
grijs, met een grote witte vleugelvlek. Het vrouwtje is grijs-
bruin (zie foto). Wel hebben beide geslachten een roestro-
de staart, die bij een zittende houding aanhoudend trilt. 
De naaste verwant is de veel mooiere gekraagde rood-
staart. En roodstaarten zijn weer familie van roodborst, 
blauwborst, nachtegaal en andere kleine lijsterachtigen. 
‘s Winters trekken de meeste zwarte roodstaarten naar 
Zuid-Europa; slechts een enkeling blijft achter in Nederland. 
 
De zwarte roodstaart bewoont van oorsprong rotsen in berg-
gebieden. Ter vervanging kiest de soort in ons land soms 
voor rommelhoekjes op oude boerderijen, maar vooral voor 
extensief beheerde industriegebieden, oude bedrijventerrei-

nen, torens, en hoogbouw in aanbouw of verval. Plekken 
waar veel geleedpotigen te vinden zijn. Vaak vangt hij vlie-
gende insectjes met een snelle uitval of biddend voor muren. 
Is de nieuwbouw af en wordt het er cleaner, dan ver-
dwijnt hij na een paar jaar weer als broedvogel. 
Oorlog voering levert  de zwarte roodstaart een wrang voor-
deel op: ze nemen explosief toe in de gebombardeerde ste-
den, zoals in het Londen van WO II en na de Balkanoorlog.  
 
Het voorkomen van de zwarte roodstaart in de Mors en om-
geving sluit aan bij het hiervoor geschetste. Toen de kantoren 
aan de Verbeekstraat er pas stonden, hoorde ik daar dikwijls 
het mannetje. Hetzelfde geldt voor de nieuwbouw van het 
AZL (nu het LUMC), het Hoogheemraadschap enzovoorts. 
Van recenter datum zijn mijn waarnemingen van een voer ver-
zamelend vrouwtje in de Kweektuin langs het spoor en van een 
zingend mannetje op het Werninkterrein aan de Amphora-
weg. Onlangs hoorde ik in de nacht de kenmerkende zang op 
de schotel van het Gorlaeus. Geen wonder met de oude Gor-
laeus-toren in afbraak en de ernaast verrijzende nieuwbouw.  
Het vrouwtje op de foto (van Lucie Ritter) is van ok-
tober 2016 op de A. Dubcekplaats. Vast een door-
trekker en geen broedvogel van de Hoge Mors.  

Dieren van de Mors:  de zwarte roodstaart  door Gerard van der Klugt 
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Mogelijk kijk ik over een paar jaar aan tegen een nieu-
we woontoren aan de Verbeekstraat-Plesmanlaan. Hoe 
zou het zijn als de bouw halverwege zou stoppen? Bij-
voorbeeld omdat de aannemer failliet gaat. En als dan 
het onaffe gebouw meer en meer vervalt. De zwar-
te roodstaart zou het toejuichen, of beter toeknarsen. 
Maar wellicht is dit een tikkeltje te veel gevraagd, en-
kel om het dit eigenwijze vogeltje naar de zin te maken.  
 
Zie verder: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/
kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-roodstaart

foto: Lucie Ritter

BESTEL VOORTAAN ONLINE
VIA ONZE WEBSITE OF APP

�������������

EN ONTVANG NU 10% KORTING
MET ACTIE CODE: skikos10

Lage morsweg 20 | 2332 XC | Leiden

@skikosdailycatesse @skikosdailycatesse 071 364 5308

Fresh pizza’s, pasta’s & more...
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Jordy (17) staat elke zaterdag met zijn draaiorgel op het Di-
amantenplein. Jordy was nog maar zes jaar toen hij, telg uit 
een Leidse orgelfamilie, voor het eerst met zijn orgeltje op 
het Diamantenplein stond. Twaalf jaar verder, gaat de ras-
echte Leidenaar nog steeds elke zaterdag op pad. Inmiddels 
staat hij bekend als Jordy de orgelman. 

Op zaterdag staat hij trouw op het Diamantplein met één van 
zijn orgels. “Voor mijn 6e verjaardag kreeg ik een speelgoed-
orgeltje wat mijn opa had gebouwd. Ik heb er een karretje 
ondergezet en ben er mee op pad gegaan.” Het dichtstbij-
zijnde winkelcentrum was het Diamantplein en daar ging 
Jordy dus naartoe. “De eerste dag op het Diamantplein was 
best spannend. Visboer K. Hartevelt haalt hem over om in 

zijn buurt te komen staan. Dat bleek een schot in de roos en 
is nog steeds de favoriete plek van Jordy. Iedereen kent mij 
en ik ken iedereen.”
In zijn orgel zat oorspronkelijk een cassetterecorder, daar 
kreeg Jordy negatieve reacties op. Ilias van Ilias Delicates-
sen besloot toen een inzamelingsactie te houden in 2013. 
Orgeldraaier bouwer Krul maakte voor Jordy een draaiorgel  
“Olijfje”, een mooi moment voor Jordy. Ilias was ook verant-
woordelijk voor de merknaam “Jordy de orgelman”. 
Jordy vindt het contact met mensen heel leuk. En op het ge-
bied van muziek merkt hij wel een trend. “Ik vind zelf Neder-
landstalige liedjes leuk, vooral de Leidse hitjes. Maar je merkt 
wel dat je de jongere hitjes ook bij je moet hebben, Justin 
Bieber bijvoorbeeld.” Jordi heeft inmiddels zijn ’Olijfje’ inge-
ruild voor een nieuw ’Olijfje’, die gebruik maakt van digitale 
geluidsbestanden in plaats van ouderwetse draaiorgelboe-
ken.  Daardoor kan hij zo veel muziek meenemen als hij wil. 
Over de toekomst van het orgel ziet Jordy het somber in. 
“Ik ben bang dat je over tien jaar geen orgel meer op straat 
ziet. Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak. Je kan 
mensen niet dwingen om iets te geven, maar het is wel jam-
mer. “Vroeger zei ik altijd dat ik net als mijn opa orgelbou-
wer wilde worden. Maar daar ben ik vanaf gestapt. Schilder 

Wie kent hem niet , Jordy de orgelman
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dat wordt mijn baan en draaiorgels blijven mijn grote hobby. 
Ik wil ze nog steeds ook leren bouwen. Ik hoop dat ik het vak 
kan leren bij het restauratie-atelier van museum Speelklok in 
Utrecht.’’
Eerst gaat hij zijn nieuwe orgel opknappen. “De houten let-
ters zijn besteld. Hij gaat weer Olijfje heten’’, zegt Jordy.  
Nieuwe nummers bestellen staat ook op de verlanglijst. “Mo-
dern spul, maar ook mijn favoriet: André Hazes.’’
Tekst aangeleverd door Elly Wabeke 

Bron: Interview door Carin van der Meij (Indebuurt Leiden) 
Foto: Aan het front wordt nog hard gewerkt, dit wordt nog 
aangekleed met poppetjes en een bel. Op de kap komt een 
illustratie van de stad Leiden. www.indebuurt.nl/leiden
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Gezocht:
Vrijwilligers voor thuisbezoekjes 

aan ouderen in de Mors
Het Sociaal wijkteam in de Mors is op zoek naar vrijwilligers. 
In de wijk wonen alleenstaande ouderen waarvoor het fijn 
zou zijn als zij wekelijks thuis bezocht kunnen worden door 
een vrijwilliger. De vrijwilliger zal een sociale functie krijgen en 
drinkt samen met de oudere een kopje koffie en maakt een 
praatje.

Lijkt het je leuk om deze taak op te pakken? Neem dan contact 
op met Renée Klapwijk om kennis te maken via Radius: 
tel.: 071 707 42 00 of via e-mail: r.klapwijk@radiuswelzijn.nl.
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Zoek je een ervaren organisatie voor de opvang van je 
kind, waarbij vertrouwen en ontzorgen voorop staan? Kom 
dan eens kijken bij Wonderland Kinderopvang (0-4 jaar). 
Ons kinderdagverblijf bevindt zich aan de Vondellaan 35B  
en zit in hetzelfde pand als de BSO. Ideaal voor ouders met 
kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Het ligt vlak-
bij NS centraal station Leiden in de wijk Lage Mors en nabij 
uitvalswegen. Bij dit kinderdagverblijf zijn ruime en uitda-
gende binnen- en buitenspeelruimtes. Uniek is de speciale 
beweegstudio waar de kinderen lessen krijgen zoals yoga, 
judo, dans en gym. We bieden zowel opvang in baby-, dreu-
mes- en peutergroepen (leeftijdsgerichte groep/horizontale 
groepsindeling) als gemengde opvang voor kinderen van 0-4 
jaar in één groep.
Voor de kinderen van 4-12 jaar bieden we buitenschoolse 
opvang bij vijf locaties in Leiden. Veelal gevestigd in de Lage 
Mors en de Stevenshof. Er is veel mogelijk. Zo hebben we 
een speciale BSO Sport & Spel bij voetbalvereniging DoCos. 
Maar ook een ZwemBSO waar kinderen hun zwemdiploma’s 
A en B halen tijdens de BSO. En bij iedere locatie is een ge-
varieerd activiteitenprogramma.
Nieuwsgierig? Kom langs voor een vrijblijvende rondleiding. 
Aanvraag via de website www.wonderlandkinderopvang.nl. 

Op zoek naar goede kinderopvang? 

Plezier
Ervaring &

Ontwikkeling
Vertrouwen
Ontzorgen

WWW.WONDERLANDKINDEROPVANG.NL

E Info@wonderlandkinderopvang.nl    T 085 27 33 447   

Wonderland geeft kinderen de ruimte

 Aparte babygroep
 Warme maaltijden op het kinderdagverblijf
 Gevarieerde activiteiten en veel uitstapjes
 Combinatie van verschillende BSO’s mogelijk
 SportBSO en ZwemBSO
 Topgroep: speciaal voor de oudste kinderen
 Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur

LEIDEN

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Volg ons ook op:
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Gewapend met een kolossale slagroomtaart van Raaphorst, 
die vooral horizontaal moest blijven, kwam uw  medewerker 
op de vierde verdieping van de flat aan het Diamantplein. 

De prijswinnares had onder haar naam en adres nog drie 
namen gezet. Wij dachten aan een moeder met drie pu-
berdochters die samen de Morsetekens-puzzel hadden 
opgelost. Welnee, het waren vier damesstudenten, in ver-
schillende fasen van hun studie. We hielden een keukenta-
felgesprek, in willekeurige volgorde, met Susan (pedagogi-
sche wetenschappen), Julia (psychologie), Lisa (psychologie 
plus  beleidscommunicatie) en Tessel (biofarmaceutische we-
tenschappen). Ze wonen gemiddeld anderhalf jaar in deze 
flat en ze kunnen het goed met elkaar vinden. Ze zijn geen 

lid van een studentenvereniging; eventuele nieuwelingen 
selecteren ze via speciale websites op internet. Sociale con-
tacten hebben ze via gewone sportverenigingen, hun studie 
en elkaar. Ze komen alle vier van elders (twee uit Noord-
Holland, een uit Steenwijk in Overijssel en een uit Oss in 
Noord-Brabant. 
De aantrekkelijkheid van Leiden schuilt in de betrekkelijke 
rust en kleinschaligheid in vergelijking met andere grote ste-
den. Boodschappen doen ze vooral in de enige supermarkt 
van het Diamantplein. Ze vinden de leegstand op het plein 
wel opvallend. Wat ze verder missen in Leiden is groen. Het 
balkon dient als tuintje. Bijbaantjes hebben ze soms in de 
Leidse horeca of bij de middenstand van de plaats waar ze 
vandaan komen. Na de foto met taart in de propere keuken 
nam uw verslaggever afscheid met een tot ziens op de vrij-
markt op Koningsdag (of bij de bakker…).

Een kwartet  pr i jswinnaressen door Gerard J.Telkamp; foto’s Gerard en fa. Raaphorst
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Leiden kent meer dan 120 muurgedichten. Drie van deze 
gedichten staan op een gevel in de Mors. Als je de drie ge-
dichten wilt ontdekken, moet je al wandelend zowat de hele  
Mors doorkruisen. Je bent ruim een half uur onderweg. Het 
is een mooie manier om eens door de wijk te zwerven. 
Meer informatie over de gedichten kun je vinden op www.
muurgedichten.nl. We vatten hier de belangrijkste weetjes 
samen.
We beginnen de wandeling bij het eerste gedicht op de ge-
vel van  Multatuliplein 3. 
Bi bleuri buruz van Ibon Sarasola.
Ibon Sarasola is een Baskisch dichter. Bi blueri buruz is een 
muzikale ode aan het Baskisch. Sarasola heeft zich jarenlang 
ingespannen voor de herwaardering van de Baskische taal. 
Het gedicht is sinds 2003 op het Multatuliplein te vinden. 
Het is uitgekozen door de bewoners, ter verfraaiing van hun 
woonomgeving. Zij kozen ook voor een roodborstje als sig-
natuur bij het gedicht. 
Van het Multatuliplein wandel je langs het rugbyveld, tussen 
de voetbalvelden, via de fietsbrug, door de Bockhorst en de 
Lage Morsweg naar de Dijkstraat. Je kunt ook kiezen voor de 
alternatieve route via het Diamantplein en de tunnel onder 
de Dr. Lelylaan. 

Op de gevel van de Morskring in de Dijkstraat vind je het 
gedicht Jagadada lan van Anthony Kok. 
Het dadaïstische gedicht is -zoals vaak bij deze gedichten – 
moeilijk te interpreteren. Anthony Kok was eigenlijk geen 
dichter. Hij was een spoorwegbeambte die samen met schrij-
ven en schilder  Theo van Doesburg het tijdschrift De Stijl 
oprichtte. 
Dit muurgedicht werd in oktober 1998 gerealiseerd. In 2004 
verdween het, omdat de gymzaal waar het op stond ge-
sloopt werd. In 2010 is het opnieuw aangebracht. 
Om het derde gedicht te bereiken, wandel je verder over de 
Lage Morsweg, onder de spoorbrug naar rechts de Morsweg 
op.

Muurgedichten in de Mors
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Vlak bij de Morspoort is het derde gedicht te vinden in een 
portiek aan Morsweg 16: Nederlandse Spoorwegen van 
Cornelis Bastiaan Vaandrager 
Het gedicht is in spiegelbeeld aangebracht, in de NS-
huisstijlkleuren. Een spiegel aan de andere zijde van het 
portiek waar het gedicht zich bevindt, maakt het lezen 
ervan mogelijk. Zoals alle gedichten van Vaandrager is het 
gebaseerd op iets alledaags. Het is geïnspireerd op het 
spoorboekje.

Wendy Buysse 

De dag begint

In het toilet schuift het ochtendlicht 
door de kier der deur schuchter binnen

Met oogleden nog half neergelaten overdenk ik de taken
          die ik mij voor het slapengaan heb opgelegd en zucht ...

De streep licht kruipt over de vloer, aait mijn been, 
                                                                          raakt de  muur
Stofjes dansen in de lucht …
Een poezenoog gluurt door de spleet, 

kijkt mij vragend in de ogen
Het witbebonte voetje trekt de deur wat wijder open
Ik voel haar kop strelend langs mijn been naar mijn voet
Met een sprong verticaal omhoog belandt zij op mijn,

nog warm van het bed, ontblote schoot
Koude kussenvoetjes drukken als rubberen stempels 

op mijn naakte dijen
Onbelast met schaamte nestelt zij zich behaaglijk neer 

en spint … en spint …
Mijn besluit tot opstaan hapert telkens weer
Omdat de poes het zo gezellig vindt

De dag begint
            Gerdi van der Poel
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Buurtcirkel Mors: mensen om op terug te vallen

Ken je nog niet zoveel mensen in je buurt? Lijkt het je leuk 
om wat te gaan doen met anderen maar je weet niet hoe je 
dat moet aanpakken. Wil je iets voor een ander betekenen? 
Misschien is een Buurtcirkel dan iets voor jou. De Buurtcir-
kel is een (landelijk) initiatief waarin mensen die bij elkaar 
in de buurt wonen met elkaar in contact worden gebracht. 
En het werkt! Een groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers, 
met elkaar geef je invulling aan de Buurtcirkel en wordt je 
bijgestaan door een vrijwilliger. Daarnaast is er een coach die 
de groep en de vrijwilliger vanaf de zijlijn ondersteunt. Met 
Buurtcirkel kun je:
• Veel nieuwe mensen ontmoeten en leuke dingen doen.
• Bij elkaar terecht voor vragen of problemen
• Elkaar helpen zodat minder ondersteuning nodig is.
• Je eigen talenten en vaardigheden voor elkaar inzetten.
De Buurtcirkel Mors komt wekelijks bijeen,  vaak in restau-
rant Deksels. Ook gaan wij er op uit en (be)zoeken wij leuke 
activiteiten zoals bijvoorbeeld de Pubquiz. We bepalen met 
z'n allen waar en wat wij gaan doen. Wij komen meestal op 
woensdagmiddag van 14-16 uur bij elkaar, maar dit wisselt 
weleens, afhankelijk van de activiteit. Bel of mail mij gerust 
om eens gezellig langs te komen.
Jeannette Plaizier, Buurtcirkelcoach, tel nr.: 06-82125351

Ontspanning en Aandachttraining voor kinderen

Annette Schröder geeft lessen ‘Ontspanning en mindful-
ness’ aan kinderen in de Mors.

Ze woont zelf al 30 jaar in de wijk en ze hoorde vaak de 
bezorgdheid van ouders. Kinderen konden zich moeilijk 
concentreren en scoorden daarom onder hun niveau bij 
(cito)toetsen, of ze hadden weinig zelfvertrouwen. Ze had-
den geen rust in hun hoofd en hun lijf.  Annette wil kinde-
ren helpen  door middel van leuke lessen, die bestaan uit 
proeven, ontspanningsoefeningen, een verhaal beleven en 
creatief bezig zijn. Annette geeft op woensdagen lessen in 
Morschwijck.
De cursussen zijn ingeschreven bij Jeugdfonds Cultuur Zuid-
holland. Annette is bereikbaar via annetteschroder2415@
telfort.nl  of www.annetteschrodertrainingen.nl

  Lars heeft een dikke 
10 hiermee gehaald

Ninthe is na de lessen 
zelf verder gegaan
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Rookoverlast Storm Buysingstraat

Nadat wij met de mensen van de zoals benoemd door de 
heer Vlieland in de vorige nummer van de Morsetekens 
(maatregelen tegen rookoverlast mboRijnland)  tweemaal 
overleg hebben gehad, heeft de school  voor de bewoners 
goede maatregelen genomen.
Er zijn voor studenten en personeel zitbankjes, as-  en prul-
lenbakken geplaatst op de hoek van het schoolplein zodat 
het voor de rokers aangenaam toeven is en langs het hek 
is klimop geplant. Het heeft enige tijd nodig voor het hek 
voldoende begroeid is om de rooklucht tot een minimum 
te beperken. Ook heeft de politie folders uitgedeeld zodat 
de studenten weten wat de consequenties zijn als ze over-
last veroorzaken. Dit heeft voor de nodige verbeteringen 
gezorgd. We verwachten niet dat alles hiermee opgelost is 
want er zijn natuurlijk altijd nog enkele studenten die de re-
gels aan hun laars lappen. Handhavers en de wijkagenten 
letten hierop,  door regelmatig de brandpoorten en straat 
te controleren. Een aantal bewoners spreekt deze studenten 
aan en als je het goed uitlegt dan verlaten zij  meestal de 
brandpoorten. 
In oktober hebben we nogmaals een vergadering in het 
MBO gebouw om te kijken hoe het gaat en of ook de nieu-
we lichting studenten zich aan de regels houdt. Wij als be-

woners zijn blij dat wij ons zegje kunnen doen en gehoord 
worden. Dit zorgt voor het nodige begrip voor alle partijen. 
Onze hoop is  nog gevestigd op woningbouwvereniging Por-
taal want zoals ons ter oren kwam heeft deze nog niets van 
zich laten horen. Een deur of hek voor de zij-ingangen van 
de brandpoort houdt de student tegen om zich daar op te 
houden en zorgt voor de nodige veiligheid voor de bewo-
ners. Wij hopen dat Portaal daar gehoor aan geeft. 
De rommel in de straat is overigens niet alleen te wijten  aan 
deelnemers van de school. Ook avond en nachtelijk bezoek 
van jongeren die troep achterlaten is een punt om aan te 
werken. Helaas heeft de gemeente Leiden de prullenbak-
ken uit de straten verwijderd wat maakt dat alle troep uit 
auto’s gegooid wordt en zich door de straat verspreidt. Nu 
de samenwerking met de school goed verloopt, hopen wij 
dat ook de gemeente haar steentje bijdraagt zodat het fijn 
wonen is in onze wijk.

Bewoners en omwonenden van de Storm Buysingstraat

In een reactie hierop laat de gemeente weten dat er onlangs 
extra inzet is geweest om de straat schoon te houden, van 
belang is het om te melden wanneer het niet schoon is. Dit 
kan onder andere  via de website www.leiden.nl/melding of 
apps zoals Buiten Beter.
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IJsvereniging viert  jubileum

Opgericht op 5 maart 1929 en begonnen op de Rijn – Hoge 
Mors Hellinggat Akerboom. Meer van de geschiedenis van 
de ijsbaan zal te zien zijn in een expositie waarbij oude fo-
to’s, documenten, fotoboekjes en ander archiefmateriaal 
getoond wordt, gedeeltelijk met behulp van een “beamer”.
Op 13 juli is genoeg te doen voor jong en oud, van spring-
kussen tot 6-kamp en een heuse barbecue die voor kinderen 
tot en met 11 jaar gratis is. Het wordt een gezellig samenzijn 
met muzikale omlijsting.
Zowel leden van de ijsvereniging als potentiële nieuwe ijsle-
den zijn van harte welkom! Wij hopen uiteraard op stralend 
weer met veel bezoekers/belangstelling.
                                                  de Feestcommissie

Vrijwilligers aan de Wijktafel. Word ook vrijwilliger bij Morse-
tekens! U ziet hoe gezellig het is!
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PUZZEL      
 
  1 dak   …?   kozijn
  2  bak   .?...   pad
  3  vogel   .?....   weg
  4  kaars     .?...   bron
  5  volken    .?...   bank
  6  brieven   .?.   station
  7  pastel     ?....   mengsel
  8  zoet   .?..   desem
  9  adem     ?...   signaal
10  post     ?.....   hok
11  keuken   .?..   post

oplossing vorig nummer
        
bouw        kosten  plaatje     
school        vak       blad     
ei        geel   gors     
vlucht        nummer  plaat
groenten    schotel   antenne 
gemeente   raad huis 
hoofd        letter       bak      
bloem        blad        muziek 
lamp        licht bundel    
boks        ring slang 
spiegel        glas raam      
        
De uitkomst was: overtreding

Vul op de plaats van de puntjes een woord in, zodat het met het eerste woord een nieuw woord vormt, 
en met het laatste woord weer een ander woord vormt. Zet alle letters in de vraagtekens naast elkaar 
en u heeft de oplossing. Stuur uw oplossing vóór 15 juli met uw naam en adres naar info@morsete-
kens.nl. Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot.


