Leiden een jaar lang in het teken van kennis, ook voor de Mors
Voor het jaar 2022 heeft Leiden de titel gekregen van ‘European City of Science’, wat een grote eer is
voor een stad als dit. Dit jaar zal dan ook volledig in het teken staan van de kennis die Leiden als stad
te bieden heeft. Ook voor ons in de Mors betekent dit het een en ander. Ik vertel jullie hier graag meer
over.
Onze buurt telt mee!
Voor het jaarprogramma van de ‘European City of Science 2022’, wat nog heel ver weg lijkt maar
dichterbij is dan je denkt, worden er door heel Leiden verschillende activiteiten, evenementen en
tentoonstellingen georganiseerd die in het teken zullen staan van kennis en wetenschap. Elke buurt
heeft een verhaal die het speciaal maakt, zo is dat ook het geval voor de buurten Hoge Mors, Lage
Mors en de Transvaalbuurt.
Wist jij bijvoorbeeld dat de naam ‘Mors’ letterlijk ‘moeras’ betekent? Dit omdat er vroeger veel
moerasgebieden te vinden waren. Dit is dan ook waar de wijknaam vandaan komt. Hebben jullie ook
kennis over de buurt die we kunnen delen met de buurt en de rest van Leiden?
Welke kennis kan De Mors geven?
Elke buurt heeft zijn eigen inwoners, eigen ondernemers, eigen organisaties en daarmee ook zijn
eigen kennis die het speciaal maakt. Wij doen een oproep aan De Mors bewoners om te denken en
mee te sparren over wat De Mors te bieden heeft omtrent kennis en wetenschap. Dit zal uiteindelijk
bijdragen aan het grotere geheel, namelijk iedereen uit deze mooie ‘stad van ontdekkingen’ te
voorzien van kennis die ertoe doet. In de buurt Merenwijk zijn bijvoorbeeld de meeste soorten
vleermuizen te vinden. Dit kan een leuk en passend thema zijn voor die buurt. Dus, hebben jullie
ideeën voor de Mors?
Jullie bijdrage is van belang
Dus ben jij iemand of ken jij iemand met een goed idee wat betreft kennis en wetenschap? Twijfel
dan vooral niet om contact op te nemen met: mors.leiden2022@gmail.com. Geen idee is fout of te
gek. Samen kunnen we als buurt een mooie invulling geven aan Leiden als kennisstad, en zo ook De
Mors als echte kennisbuurt.

European City of Science 2022
Het European City of Science (ECS) is een tweejaarlijks evenement waarbij één stad wordt
uitgeroepen tot de tijdelijke wetenschappelijke hoofdstad van Europa. Een vast onderdeel wat
daarbij hoort, is een groot interdisciplinair wetenschappelijk congres, namelijk het EuroScience Open
Forum (ESOF). De Universiteit Leiden, het LUMC, Leiden Marketing en de Gemeente Leiden zijn hier
allemaal bij betrokken. Maar ook de bewoners van Leiden zullen een grote rol spelen bij de invulling
van het jaarprogramma. Al deze partijen zullen bijdragen om Leiden te profileren als echte
kennisstad, oftewel de Europese stad van de wetenschap.

