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R e daction e e l
We hebben een warme maar ook bijzondere zomer achter de
rug door de coronacrisis. Misschien heeft u dit jaar de vakantie
thuis gevierd en heeft u de gelegenheid gehad de Mors eens
goed te verkennen. Dan heeft u misschien meegedaan aan
activiteiten voor kinderen en ouders van de nieuwe welzijnsorganisatie in Leiden, SOL. In dit nummer stellen de drie
nieuwe welzijnsorganisaties en samenwerkingspartners zich
aan u voor. Ze hebben een programma voor jong tot en met
oud.

Doordat we meer tijd bij ons eigen huis doorbrengen vanwege
corona, besteden we daar ook meer aandacht aan. Verschillende bijdragen gaan over belevenissen van bewoners van de
Mors in deze coronatijd.
Graag horen we van u hoe u de Mors beleeft en wat er zoal
speelt. Schroom niet om een stukje te schrijven of de redactie
te benaderen. We kijken altijd of we samen tot een artikel
kunnen komen. Ondanks corona hopen wij dat u een goed
3 oktoberfeest (op 1,5 meter afstand) had en wensen u veel
leesplezier.

De bouw-, sloop en ontwikkelplannen gingen afgelopen
periode ook zachtjesaan door. Niet te ontlopen was de meer
dan zes weken durende reparatie aan de Churchillbrug over
de Rijn bij de dr. Lelylaan. De “klankbordgroep” van de Robijnhof had vragen over het heien van palen in plaats van boren,
wat de hele zomervakantie plaatsvond achter een hele forse
containerwand. Ook roerde zich het Vondelkwartier met het
deelnemen aan de enquête en een petitie over de gebiedsvisie
van het Vondelkwartier. Minder hoogbouw en meer groen is
een niet te vermijden wens van de bewoners. Inmiddels is een
website SOS Mors actief om de besluitvorming van de gemeente hierover te be�nvloeden. Meer informatie over bouw, sloop
enz. kunt u vinden op de website www.morsetekens.nl.

De redactie.

Bewonersongemak is er ook door weigerende liften in verschillende flats en renovaties die anders uitpakten dan men zich
voorstelde. Oplossingen zijn alleen te vinden door met elkaar
in gesprek te (durven) gaan, blijkt steeds weer.

Team R ed ac t ie M o r s et eken s
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Assistentie redactie

Doneer!
Donateurs bedankt!
Sinds de start van onze wervingsactie
hebben al veel mensen gereageerd
met een gift. Tot nu toe is er al 715
euro opgehaald, heel veel dank daarvoor!

betalen met iDeal of Paypal.
Doe je het liever op de ouderwetse
manier? Kan ook via de bank het IBANnummer is: NL19 SNSB 0787 8562 23 en
de begunstigde de Stichting Vrienden
van Morsetekens te Leiden.

Steun ons werk met een gift

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Helaas is dat nog lang niet genoeg. We
hebben per jaar zo’n 5000 euro nodig
om Morsetekens uit te brengen. Maar
we hebben goede hoop. Wij bezorgen
Morsetekens bij zo’n 4000 huishoudens. Als elk huishouden een kleine
bijdrage stort dan komen we met
gemak aan het benodigde bedrag. Nu
heeft niet iedereen het even breed,
dus als de meer-vermogenden nu wat
extra doneren dan komt dat vanzelf
wel goed.

Namens de Stichting
Ger Koper

Extra hulp is zéér welkom voor ons
redactiewerk en voor op onze sociale
kanalen. Vind je dit leuk? Meld je dan bij
ons zodat wij iedereen in de wijk kunnen
verbinden met goede content uit of over
de Morswijk.
Je mag berichten (her)schrijven voor op
de website/magazine en voor onze social
mediakanalen. Zo zorgen wij voor goede
communicatie met de wijk. Wil je nog
meer? Beantwoord onze mails, handel
de berichten af en houd alle nieuwtjes
over de wijk in de gaten.
Wij zoeken vrijwilligers die ons daarbij
helpen. Misschien een leuk idee als
ervaring voor je opleiding of je stage?
Zin om ons te helpen? Laat dan een berichtje achter op info@morstekens.nl of
stuur een appje naar Ger Koper / Yvonne
Nicasie 06-16306224

Hoe moet dat dan, doneren?

Yvonne en Ger

Het gemakkelijkste kan dit door
bijgaande QR-code met je telefoon te
lezen. Die stuurt je dan meteen naar
onze webstek waar je kan kiezen uit
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Morslint en Morsetekens samen
Na de zomer is er een samenwerking tot stand gekomen
tussen stichting Morslint en stichting Morsetekens. Stichting
Morslint is ontstaan uit een initiatief tot het verbinden van
wijkbewoners in de Hoge Mors door een wandelroute te
ontwikkelen, het Morslint. Om het Morspark – een belangrijk deel van de route - verder te ontwikkelen, is in 2015 de
stichting Morslint opgericht. De stichting werkt daarnaast ook
aan andere initiatieven en participatie-activiteiten, zoals de
ontwikkelingen rond het Diamantplein. De herinrichting van
het Morspark is vorig jaar (2019) feestelijk afgerond, maar er
zijn nog veel mogelijkheden om het Morslint nog aangenamer te maken.
De Stichting Morsetekens is opgericht in 2019 om een
financiële basis te vormen voor het sinds 2014 bestaande
magazine voor de Mors. Het magazine wordt verspreid over
ruim 4.000 adressen in de Mors (postcodegebied 2332).
Morsetekens en Morslint vullen elkaar aan in hun streven tot
het verbinden van wijkbewoners, de informatievoorziening in
de wijk te bevorderen en het ontwikkelen van ontmoetingsmogelijkheden. Samen trekken zij op waar het participatieactiviteiten met gemeente en andere partijen betreft.
Deze samenwerking was een voorwaarde voor een gedeeltelijke financiering van het magazine uit de gemeentelijke
subsidie voor wijkorganisaties. In de toekomst zult u meer
over de samenwerking te horen krijgen!

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

LEIDEN
Plezier
Ervaring &
Ontwikkeling
Vertrouwen
Ontzorgen
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

WWW.WONDERLANDKINDEROPVANG.NL

derla
Won

nd geeft kin
dere
n de ruimte

E Info@wonderlandkinderopvang.nl

Ger Koper
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Volg ons ook op:

T 085 27 33 447

K l imaat ne utra a l

aan de Agaatlaan niet zonder (kleer)scheuren
Portaal, verhuurder van ruim 50.000 woningen, maakte veel
reclame over het energie neutraal maken van de flatgebouwen op de Agaatlaan. “Nul-op-de-meter met stadsverwarming” was de slogan. Het zou een grote renovatie worden.
Wij, redactie Morsetekens, spraken na aanhoudende kritische
signalen verschillende bewoners en namen een kijkje in de
gerenoveerde flats.
Het gaat hier om sociale huurwoningen, met verschillende
soorten huishoudens: alleenstaande ouders met kinderen,
twee ouders met kinderen, alleenstaanden zonder kinderen,
mensen met een beperking en mensen die nog niet zo lang
in Nederland wonen en moeite hebben met Nederlands.
Bewoners gaven aan weinig inspraak te hebben gehad.
De renovatie ging blok voor blok, flat voor flat. Tijdens de
renovatie verhuisden de bewoners naar een tijdelijke woning
of zorgden zelf voor een oplossing. De aangeboden woning,
die door de voorgangers schoon moest worden achtergelaten, was soms zo vies bij binnenkomst dat mensen er niet
eens wilden verblijven.
Meerdere flatbewoners waren teleurgesteld bij terugkomst
in hun gerenoveerde flat, er waren veel tekortkomingen en
beschadigingen:
•
Muren vol vlekken of gaten, plafonds die maar voor
de helft waren gewit, vloerbedekkingen met ernstige
beschadigingen.
•
Leidingen lopen zichtbaar over de muren, zijn niet weg
gewerkt.

•

•

•
•
•

•
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Toiletten bleken verlaagd omdat de vloer verhoogd is.
Voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook
voor volwassenen is de ruimte te klein (van pot tot muur
is 35 cm).
De entree is donker omdat het bovenraam is vervangen
door een paneel. Ook is de warmtewisselaar voor de
stadswarmte er geplaatst zonder afwerking laag hangend
aan het plafond.
Ramen zijn vervangen door meerdere en kleinere
vensters, oude gordijnen en zonwering passen niet meer.
In de keukens paste de apparatuur, die eerder in de
woning stond niet meer.
Balkondeuren kunnen alleen helemaal open of dicht,
omdat er geen haakje is. Alles is van kunststof, er mag
niet geboord worden.
Er zijn hoge brede drempels naar het balkon aangebracht
waardoor rollator, rolstoel of mensen die slecht ter been
zijn niet op het balkon kunnen.

Het was volgens de bewoners niet gemakkelijk om Portaal
hier op aan te spreken. Portaal en Bébouw Midreth B.V., die
de woning renoveert, verwezen bewoners, die er opmerkingen over maakten, naar elkaar door. Bewoners, die via Portaal toch een vergoeding kregen, mochten daar met anderen
niet over praten. Bij bewoners die naar een advocaat stapten,
kon er opeens wel meer geregeld worden.

Het zou Portaal sieren als zij met de bewoners, veelal met
kleine beurs, tot oplossingen voor alle gebreken en ontstane
situaties kunnen komen.

Lia van der Laan, foto’s Ger Koper

We hebben contact gezocht met de bewonerscommissie en
met de huurdersbelangenvereniging (HBV) in Leiden. De bewonerscommissie heeft aangegeven zich te willen onthouden
van commentaar. De HBV wil met een eigen reactie komen.
Hieronder leest u de gezamenlijke reactie van Portaal en Bébouw Midreth B.V. op dit artikel:
‘Wij vinden het heel jammer om te lezen dat er klachten zijn.
De grootschalige renovatie op de Agaatlaan is ingrijpend en
wij begrijpen heel goed dat niet alle bewoners even tevreden
zijn. Laten zij zich vooral met klachten melden bij de bewonersbegeleiders van Portaal of Bébouw Midreth, zodat we
samen kunnen zoeken naar een oplossing.’

Bewoners die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen,
kennen de weg niet om dit voor mekaar te krijgen. Veel zaken pasten niet meer of moesten alsnog vervangen worden.
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Lift kapot? Naar de krant!

worden behandeld binnen het overleg tussen bewonerscommissie en gebouwbeheerder. Het beheer is in handen van een
gespecialiseerd kantoor in opdracht van de eigenaar(s). In het
geval van de Muiderkring is de eigenaar de woningbouwvereniging Portaal en bij de Azurietkade is er een vereniging
van eigenaren waarin Portaal participeert. In beide gevallen
lijkt er sprake te zijn van een stroef verlopend overleg.

Tussen de berichten die in de media, zoals het Leidsch Dagblad en Sleutelstad, over onze wijk verschijnen, kom je soms
schrijnende zaken tegen. Schrijnend omdat de gedupeerden
kennelijk geen andere weg meer zien dan via de media aandacht te vragen voor hun klacht. Zo waren er de afgelopen
maanden twee berichten over liftproblemen. Het eerste ging
over een woningcomplex aan de Muiderkring (LD 16-6-2020)
waar een bewoner een ellenlange lijst had gemaakt van de
mankementen aan de lift. Het tweede is recenter en ging
over “de ramplift” in een gebouw aan de Azurietkade (LD
18-8-2020 e.v.).
Je zou verwachten dat, wanneer een lift defect is de gebouwbeheerder snel reageert en
dat het probleem verholpen wordt. Bovendien als dezelfde lift steeds weer problemen
heeft, verwacht je dat er extra aandacht aan
wordt besteedt. Of dat snel gebeurt, hangt
af van het onderhoudscontract, weet een
liftmonteur ons te melden: “afhankelijk
daarvan moeten we bijvoorbeeld binnen een
uur, binnen een (werk)dag of binnen 3 dagen
aanwezig zijn”. Het hangt daarbij nog af hoe
snel de beheerder een klacht doorzet naar de
servicedienst. Het ligt er dus maar aan hoe de
zaken voor een bepaald gebouw geregeld zijn en met name
hoeveel tijd en geld men er aan wil besteden.
Klachten van bewoners over het onderhoud van het gebouw

We waren benieuwd of het nut
had om met de klacht naar de
krant te gaan. Je leest immers wel
over de klacht maar zelden over
het vervolg. Mevrouw en meneer
van de Broek van de Muiderkring
konden melden dat het de laatste
tijd wel beter ging maar dat het
een punt van zorg bleef. Aan de
Azurietkade is men op het moment van schrijven nog bezig met
de reparatie: er ligt nu een stapel
stenen in de lift om deze recht te
houden.
Het is treurig, maar je zou bijna denken dat de normale kanalen via bewonerscommisies geen effect sorteren en dat het
dus nut heeft om via de media een serieus probleem aan te
kaarten. Gelukkig gaat het ook vaak goed, maar dan horen
we er niet van!

Ger Koper
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Een vrolijke noot

Statendijck
U heeft misschien al gehoord of gelezen over het project
Statendijck. Op het braakliggende stuk grond waar vroeger
de Maranthakerk stond (op de hoek Damlaan, Lage Morsweg
en Dijkstraat) worden 14 woningen gebouwd. De gemeente
Leiden heeft haar medewerking toegezegd aan dit project,
het ontwerp is vastgesteld, het bestemmingsplan gewijzigd
en de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Tijdens ons bezoek bij diverse mensen aan de Agaatlaan,
kwamen we ook terecht bij Els Montagne. Zij is wel tevreden
over de renovatie, al had ook zij oneffenheden die nog bijgewerkt moeten worden. En helaas zit ook zij met een verlaagd
toilet. Els is naast schilderes ook een musicus. Zij was samen
met Julia - jullie bekend van de vorige Morsetekens - aan het
musiceren. Julia speelde fluit en Els harmonica. Ger en ik
vroegen hun wat voor ons te spelen. Zo werden wij onverwachts getrakteerd op prachtige Russische muziek.
Hartelijk dank Julia en Els!

A an d ez e im p r es s ies ku n n en g een r ec h t en w o r d en o n t leen d.

Ouwehand Bouw uit Katwijk start dit najaar met de voorbereidende bouwwerkzaamheden. We vinden het
belangrijk om de buurt goed te infomeren zowel voorafgaand als tijdens de bouw. Via nieuwsbrieven die periodiek
via de email verstuurd worden, houden we u op de hoogte
van de bouwactiviteiten die plaats vinden. Hierbij geven we
concrete informatie over de planning, zodat u weet wat er
staat te gebeuren! Wilt u meer weten over dit project, neem
dan een kijkje op www.leiden.nl/statendijck of www.statendijck.nl. Mocht u interesse hebben om op de hoogte gehouden
te worden, meldt u aan voor de nieuwsbrief door een email
te sturen aan groep@ouwehandbouw.nl.
Bart van der Kamp (Projectmanager gemeente Leiden) en
Henk van der Wel (Jr. projectmanager Ouwehand Bouw)

Lia van der Laan, foto Ger Koper
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Dieren van de Mors
Het Aziatisch lieveheersbeestje

vraatzuchtig zijn en bladluizen eten. Daarom werden ze eind
twintigste eeuw ge�ntroduceerd in o.a. Frankrijk en Nederland
in groenbeheer en kastuinbouw. Ze zouden zich hier toch wel
niet voortplanten. De zoveelste stommiteit in introducties van
exoten. (En de derde invasieve exoot op rij in Morsetekens.)
Het Aziatisch lhb plant zich bij ons prima voort, meer malen
per jaar. En de zwart met oranje
larven (zie foto) vreten alle
beestjes op die ze aan kunnen,
waaronder ook de larven van
andere lhb-soorten. Soms eten ze
in de herfst zelfs vruchten. Eind
najaar kruipen de volwassen kevers bij elkaar in een holte; dat
kan in een boom zijn, een schuurlar v e- G v d Klu g t
tje, maar ook een ruimte binnenshuis. Zo’n massale samenkomst schijnt veel stank te geven. Ik
heb dat zelf nog niet meegemaakt; wie van de lezers wel?
Gevreesd werd dat deze exoot onze inheemse lhb’s volledig
zou uitroeien. Zover is het gelukkig niet gekomen. Het Zevenstippelig lhb kom ik steeds meer tegen. Ook een aantal kleine
soorten bleef ik waarnemen, waaronder toenemend het
Tweestippelig lhb. Onderzoek uit Wageningen toont aan dat
met enige vertraging natuurlijke bestrijders van lhb’s ook de
aziatische soort gaan aanpakken: aaltjes, mijten en schimmels.
Toch zat dit voorjaar een hazelaar bij mij thuis nog vol met
larven en poppen (zie foto verderop) van het Aziatisch lhb.

“Mijn lieveheersbeestje heeft 15 stippen. Is hij dan vijftien
maanden? Of vijftien dagen?” De lezer weet - hoop ik - dat
het aantal stippen niets zegt over de leeftijd van het kevertje,
maar wel over de precieze soort. Is daarmee alles gezegd?
Nee, was het maar zo simpel. Er zijn soorten die altijd dezelfde grondkleur hebben met hetzelfde aantal stippen. Neem
het Zevenstippelig lieveheersbeestje, een grote soort die altijd
oranjerood is met zeven stippen. Maar andere soorten zijn
uiterst wisselend van kleur en stippen. Zoals twee kleine
soorten: het Tweestippelig en het Tienstippelig lhb. (Vanaf
hier gebruik ik de afkorting lhb voor het beestje.)
Het Aziatisch lhb was voorheen zelfs genoemd naar zijn
variabele uiterlijk: het Veelkleurig Aziatisch lhb. De grondkleur kan zwart zijn of oranjebruin; het aantal stippen kan
twee zijn, vier, twaalf, vijftien, negentien, enzovoorts (zie foto
van paring). Ook het borststuk is variabel. Dikwijls is er een
klein deukje achteraan de dekschilden, maar zelfs dit is geen
betrouwbaar kenmerk.
Het is een van onze grootste
soorten die het in allerlei
milieus goed doet en diverse
generaties per jaar voortbrengt.
In West-Europa is hij het talrijkste lhb geworden. Hoe zijn we
aan deze soort gekomen?
Het was bekend dat deze kevers
p a ri ng G vd K lu g t
uit China en Japan heel
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Wellicht zal deze exoot de komende jaren echt afnemen.
Laten we daar maar op hopen.
Als lhb’s zich bedreigd voelen, gaan ze “bloeden” met een
giftige, gele vloeistof, te weinig voor een effect bij mensen.
Maar de grote soorten kunnen ons ook bijten. Het is een irritante, stekende jeuk. Zelf heb ik het vier keer meegemaakt.
En dat bijten doen ze zonder dat je ze iets hebt misdaan.
Zomaar. Dus overduidelijk….. zinloos geweld!

Gerard van der Klugt

p o p _G vd K lugt
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Nieuwe organisaties in de Mors!

viteiten die wij wekelijks organiseren. Hierbij kunnen wij jullie
hulp goed gebruiken! Kom langs en vertel ons waar jij van
droomt, maar misschien niet durft en wel wilt (leren) doen!
Daarnaast willen we ouders ontmoeten om met elkaar te
praten over wat er nóg meer in de wijk nodig is op opvoedkundig gebied. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingen met
moeders/vaders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot
4 jaar, kind – ouder sportactiviteiten en themabijeenkomsten
over opvoeden. Ook is een gezonde voedingsstijl één van de
speerpunten waarmee wij dit jaar nog aan de slag gaan.

Ieder kind thuis bij SOL

Misschien heb je ons deze zomer zien fietsen door de wijk op
onze SOL fietsen in onze groene shirts. Of deed je mee aan
onze pleinactiviteiten en de SOL Factor 20 zomerprogrammering? Veel kinderen en ouders hebben we al ontmoet. Maar
voor wie ons nog niet kent, stellen wij ons hier voor.
Sinds 1 juli zijn wij, de SOL (Samen Ondernemend Leren)
jeugd- en jongerenmakelaars, jobcoaches en community builder aan het werk in de Mors. SOL is verantwoordelijk voor de
Sterke Sociale Basis ‘Opgroeien’.
Waar staan de letters SOL voor?
•
Samen betekent: samenwerken met jeugdigen en hun
ouders. Want opvoeden en opgroeien doe je samen.
•
Ondernemend staat voor durven te doen en nieuwe
creatieve oplossingen bedenken. Ons motto is ‘Durf(t) te
doen. Durf de dingen te ondernemen die je verder brengen, iedere stap is er een.
•
Leren: we streven continue naar verdere verbetering, dat
zit in onze genen.
Ons doel is om alle jeugdigen in Leiden een prettige, veilige
en gezonde leefomgeving te bieden. Daarnaast gaan we
samen met jeugdigen en hun ouders aan de slag. Dat kan zijn
het ontdekken van talenten, vinden van de juiste opleiding,
een baan of laten zien wat jeugdigen allemaal kunnen. De
komende vijf jaar gaan wij dit met veel plezier en inzet doen.

Ben je nieuwsgierig naar ons en wil je meer weten? Bezoek
onze website www.solnetwerk.nl. Ook vind je ons op FB of
Insta. Je vindt ons team in Huis van de Buurt Morschwijck,
Topaaslaan 19. Kom gerust langs, wij kijken ernaar uit je te
ontmoeten!
Team Morswijk

Wat gaan wij na de zomer doen?
Plezier in je wijk, Sporten in je wijk en Ontdek je wijk zijn acti-
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Samen meedoen in de Mors!

helpen organiseren. Voor andere klussen kun je je iedere
week inzetten, zoals bij aan ‘Een Goede Buur’ waar bewoners terecht kunnen voor ondersteuning bij het invullen van
formulieren of voor een kopje koffie. Het is ook mogelijk
om regelmatig een buurtbewoner te bezoeken die behoefte
heeft aan gezelligheid.
Heeft u zelf iets leuks bedacht voor de buurt, waar uw buurt
beter en mooier van wordt? Dat is fijn! Wij kunnen u helpen
uw idee handen en voeten te geven. Een idee kan te maken
hebben met vitaliteit & gezondheid van de buurtbewoners,
het verbinden van jong & oud of het tegengaan van eenzaamheid van inwoners. Kom ons ontmoeten in Huis van de
Buurt Morschwijck, wij gaan graag met u in gesprek. Of neem
contact op met buurtcoaches Jaimy of Ilonka. Wij willen ons
inzetten samen met u voor buurten waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken! Doet u mee?

Team Incluzio Mors stelt zich aan u voor
Zoals u misschien gelezen of gehoord heeft is er een nieuwe
organisatie in Leiden: Incluzio. Ook in de Mors is Incluzio actief! Wanneer u in Huis van de buurt Morschwijck binnenloopt
ziet u veel vertrouwde maar ook nieuwe gezichten. Valentijn
is zo’n vertrouwd gezicht. Als sociaal beheerder van Huis
van de Buurt Morschwijck zorgt hij voor het reilen en zeilen
van alle activiteiten in het buurthuis. Ilonka en Jaimy zijn de
twee buurtcoaches. Ze zijn nieuw in de Mors en willen graag
de wijk zo goed mogelijk leren kennen (tips zijn welkom!).
Wilhelmien is seniorencoach en schenkt aandacht aan thema’s
voor senioren zoals gezond ouder worden en in beweging
blijven. Mourad en Stefan zijn de buurtsportcoaches. Bij hen
kun je aankloppen voor sportinitiatieven als je het zelf lastig
vindt om in beweging te komen of voor vragen over het
sportaanbod in de Mors. Er is ook aandacht voor de mantelzorgers. Carmen biedt een luisterend oor, ondersteuning en
ontmoetingen.In Huis van de Buurt Morschwijck kunt u ook
weer terecht voor de vertrouwde activiteiten als de Goede
Buurinloop, wijktafel, bijles, sjoelen, internetcafé voor senioren, de vrijdag-vrouwengroep en veel meer. De coronaregels
worden uiteraard in acht genomen. Heeft u zelf een idee voor
een activiteit of mist u iets in het aanbod, neem contact met
één van de buurtcoaches.
Meehelpen in de buurt kan op veel verschillende manieren.
Soms is uw inzet eenmalig, bijvoorbeeld een senior medebewoner ondersteunen met computergebruik of een buurtfeest

Bel ons of loop binnen in Huis van de Buurt Morschwijck. Bij
de inloop van een Goede Buur is altijd iemand van ons aanwezig. Deze is elke maandag en donderdag van 13.00 – 15.00 uur
en elke dinsdag van 9.00 – 11.00 uur.
Bekijk de website www.incluzioleiden.nl voor meer informatie
en de contactgegevens per coach of volg de facebookpagina
Morschwijck.
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Talent ontwikkelen bij BuZz
Sinds 1 juli is BuZz in Leiden actief. BuZz komt voort uit Radius
en Libertas Welzijn. BuZz is er voor alle mensen in Leiden die
om verschillende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken om mee te kunnen doen in de wijk of stad. Bij BuZz
gaan we ervan uit dat iedereen talenten heeft en deze kan
ontwikkelen. Dit kan bij BuZz met ons programma. BuZz is er
voor alle mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. We werken
vanuit de thema’s leefstijl, mantelzorg, participatie, armoede,
inclusie en eenzaamheid. Gezond en veilig, meedoen en ontwikkeling staan hierbij centraal. Wij hebben in samenwerking
met vele partners een aanbod van workshops, bijeenkomsten
en vaste contactmomenten rondom:
•
Omgaan met geld, zoals een financiële (verhuis)planning
maken
•
Omgaan met de computer/tablet
•
Andere mensen ontmoeten bijvoorbeeld tijdens een
koffiemoment
•
Samen bewegen, dansen of samen wandelen
•
Gezond boodschappen doen, samen koken
•
De Nederlandse taal leren spreken, schrijven en lezen,
kennismaken met de Nederlandse cultuur
•
Voorbereiding op weg naar werk.
•
Leren hoe je jezelf kan presenteren
•
Ontdekken welke talenten je hebt en hoe je die kan
inzetten
•
Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

We ontwikkelen ons aanbod op basis van de vragen die de
mensen hebben. Dus heb jij een vraag? Neem gerust contact
met ons op. We staan voor je klaar!! In de Mors zijn Claudia
en Naima actief. Wij zijn dinsdag, woensdag en donderdag in
het huis van de buurt Morschwijck aanwezig.
Kom je ook een keer langs? We willen je graag leren kennen.
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Klankbordgroep Robijn
Digitaal overleg

Gezondheidscentrum Vondellaan
Vondellaan 35Ac
2332 AA Leiden

In coronatijd, op 26 juni, vond een (lang verwachtte) klankbordgroep
over de Robijnhof digitaal plaats. Twaalf bewoners vanuit de buurt,
bouwer De Nijs en de gemeente namen er deel aan. Gesproken werd
over de sloop van het hoofdgebouw dat tot klachten leidde over trillingen, stof en onaangekondigde verkeersaanpassingen. Ook berichtte De
Nijs kort voor de bijeenkomst dat het funderen met schroefpalen werd
vervangen door het heien van holle kokers (met een afsluitdop). De
verontwaardiging was groot, omdat werd teruggekomen op eerdere
toezeggingen. Jitske van der Bijl en Joost Visser van De Nijs gaven
informatie over het verloop van het project en er werden afspraken
gemaakt over: het informeren van alle omwonenden, het weghalen
van het puin, inventarisatie op technische stand van zaken bij omwonenden en de monitoring van geluid en trillingen. Zoals in de brief
aan omwonenden uitgelegd was heien nodig omdat de geschroefde
palen ongeschikt zijn voor de onder het hoofdgebouw geconstateerde
ondergrond met daarin nog de eerdere palen. De Nijs had voor de
wisseling van funderingstechniek al eerder toestemming gekregen van
de gemeente. Er werd een containerwand geplaatst om het directe
geluid van heien te dempen. En er kwam een parkeerverbod voor de
korte kant van de Carneoolstraat omdat daar het werkverkeer moet
kunnen indraaien/uitdraaien (dus de kant Carneool-Amethist). Dit parkeerverbod is later teruggedraaid na bezwaar van de direct betrokken
bewoners. Het blijft belangrijk bij klachten over sloop en bouw zowel
de aannemer ter plekke, als bouwer De Nijs en ook de klankbordgroep
te informeren. De gemeente mag natuurlijk ook mee ge�nformeerd
worden. Jitske van der Bijl, De Nijs M: +31 (0)6-12743006, jitske.van.der.
bijl@denijs.nl
Door: Chris Blok - ChriBlok@gmail.com Klankbordgroep

071 5761757
info@fysiotherapievondellaan.nl

U bent van harte welkom voor:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Oedeemfysiotherapie
Handfysiotherapie
Dry needling
Orthopedische revalidatie
Valpreventie

Meer info op www.fysiotherapievondellaan.nl
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Zomervakantie kinderen

Kinderfeest

Voor kinderen en jongeren is het een vreemde tijd. Eerst hadden we de lockdown, waarbij iedereen thuis moest blijven en
zij niet naar school mochten. Geen andere kinderen om mee te
spelen en online les. Ook de zomervakantie was anders. Veel
mensen gingen niet op vakantie door het coronavirus. Samen
Ondernemend Leiden (SOL)1 verzorgde in samenwerking
andere organisaties gedurende zes weken een zomerprogrammering “Sol Factor 20” in het Huis van de Buurt Morschwijck.
De gemeente Leiden gaf hier opdracht voor.
Het programma zag er indrukwekkend uit. Thema’s waren
‘Ontdek je talent – move your world’ - ‘Sporten in de wijk’ ‘Social Media Training’ – ‘Ontwerpend leren’. Maar ook konden
de kinderen workshops volgen buiten de wijk zoals Ontdek de
natuur in polderpark Cronesteyn, schilderen en tekenen in de
Kloksteeg, leren programmeren in de Vijfhovenlaan. Je zou er
als volwassene een beetje jaloers van worden, want die staan
geheel buitenspel.
Ik ben zelf gaan kijken in Het Huis van de Buurt Morschwijck
en zag enkel lachende, blije kinderen.

Bewoners van Robijstraat/Diamantlaan organiseerden een
kinderfeest. Zaterdag 18 juli was het zover, de avond ervoor
was ons plein (Diamantlaan) versierd met slingers en ballonnen. Door een brief waren ouders uitgenodigd om met hun
kinderen naar het feestje te komen. Om tien uur begon het
feest met muziek. Het was lekker warm en zonnig dus zingen
over de zon en de zee sloeg wel aan. Wie zin had om ondertussen ook te tekenen of plakken kon dit gewoon op de grond
doen op kleden. Daarna werd er een spannend verhaal verteld
door een van onze bewoners. Toen was het tijd voor limonade
en koekjes, voor de ouders was er voor koffie en thee gezorgd.
Op de gezellige muziek gingen we met elkaar dansen. Het spel
van koekhappen was veranderd in maischips happen. Op hun
tenen staan om bij de lijn met chips te kunnen gaf veel plezier.
Er was beloofd dat er ook een verrassing zou zijn, als piraatje
verkleed kwam een dame die voor elk kind van ballonnen in

de vorm van een zeedier maakte. Dat was een groot succes.
Aan het einde van de ochtend was er voor ieder kind een ijsje
en een kleine plant om zelf voor te gaan zorgen.

Lia van der Laan
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Rookvrij schoolterrein
En elk kind mocht een boek kiezen uit de nieuwe zending
Kinderzwerfboeken. Tevreden ging iedereen naar huis. Wij ook,
de opzet was om de kinderen onbezorgd met elkaar te laten
spelen in een periode waarin zij ongetwijfeld soms berichten
opvangen over corona.
Voor de kosten van het feest hebben we een bijdrage gekregen
van Portaal en uit de toelage die de HBV (Huurdersbelangenvereniging, Red) jaarlijks geeft.

Landelijk worden rookvrij schoolterreinen wettelijk verplicht
om zo het aantal jongeren dat rookt en het meeroken door
anderen terug te dringen. Door uitvoering te geven aan deze
wet- en regelgeving kunnen onze studenten en medewerkers
in een rookvrije omgeving werken en leren. Als onderwijsinstelling moet wij het goede voorbeeld geven. Wij hebben
medewerkers en studenten een brief gestuurd om hen te
informeren over deze wetswijziging. Daarnaast is op het
schoolterrein van mboRijnland met borden een zichtbare
blauwe belijning en met een rookvrij stoeptegel aangegeven
waar niet mag worden gerookt. Wie rookt op het schoolterrein riskeert vanaf 1 augustus 2020 een boete.
Handhaving en zorgen dat er geen overlast ontstaat in de
buurt is een aandachtspunt. Wij zullen de situaties nauwlettend in de gaten houden en continu in gesprek blijven met
gemeente, wijkregisseur, wijkagent en andere belanghebbende om te zorgen dat er zich geen ongewenste situaties
voordoen.
Meer weten?
Ga naar www.mborijnland.nl/rookvrij.

Tekst liedje:
IN HET ZONNETJE
DAG ZON, DAG ZEE
DAG SCHELPEN EN HET ZAND
IK KOM BIJ JULLIE SPELEN
SPELEN OP HET STRAND
DAG ZON, DAG ZEE
DAG SCHELPEN EN HET ZAND
IK KOM BIJ JULLIE SPELEN
SPELEN OP HET STRAND
DE ZON IS WARM
DE ZEE IS NAT
HET ZAND IS ZACHT EN WAT IS DAT?
DAT ZIJN DE SCHELPEN
KUN JE ZE HOREN?
ZACHTJES ZACHTJES
BIJ JE OREN
IK ZIT HIER ZO LEKKER 3X

Susan Sants, Integrale Veiligheidscoördinator mboRijnland,
ssants@mborijnland.nl

Ingestuurd door Nellie van der Heijden

15

'Jubelend’ Bockhorst
De Bockhorst bestaat 40 jaar. Dit hebben we coronaproof op
gepaste afstand van elkaar gezellig gevierd op 5 september.
Vooral de kinderen werden in de loop van de dag en avond
steeds enthousiaster, maar ook de aanwezige volwassenen
hebben zeker genoten.
Het coronaproof maken van het jubileumfeest leek soms een
onmogelijke taak maar de feestcommissie heeft het voor elkaar
gebokst. Met dank ook aan de vele vrijwilligers die meehielpen.

Het kinderfeest
De kinderen oefenden circusacts onder leiding van Jeroen van
Ede van circus MiLoco. Het was niet alleen een genot om naar
de uitvoering te kijken, maar zelf doen was zoals altijd het
leukste. Ook was er een spellenkar van Prima Events van Matthijs Feenstra en Paul van Ark. Vooral het onderdeel boogschieten was een succes. DJ’s Rikkie en Slingertje zorgden
intussen voor achtergrondmuziek.

RollatorRace
Met een RollatorRace liep het kinderfeest zachtjes over in het
volwassenenfeest. Zowel grijze(nde) ‘diehards’ als jeugdige
enthousiastelingen hadden zich aangemeld. Na de vlekkeloze
start speelden er vooral bij de onstuimige jeugd spannende en
hilarische taferelen af. Met dwarsdraaiende rollatorwieltjes,
rondbuitelende deelnemers, vallen, opstaan en dóórgaan. Met
een rollator op het hoofd of rollatorloos naar de finish.
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Aan het einde werd de oudste deelnemer (73) door de jongste
(4) uitgedaagd voor de finale der finales. Raad eens wie won?

De avond viel
Toen het avond werd, was het tijd om wat rustiger van het
feest te genieten. De tien tafels met klapstoelen stonden ruim
uit elkaar. Luisteren kon men naar de DJ’s en de livemuziek
van de band Men of Mystery. Er werd heel wat afgebabbeld
en genoten van de culinaire lekkernijen die de feestgangers
zelf hadden meegebracht. We maakten gebruik van bio-disposables (bordjes, bekers en bestek Red) van www.disposables.bio en droegen zo ons steentje bij aan de strijd tegen
de plastic soup. Onder het genot van een betaalbaar drankje
werd het almaar gezelliger met ook nog een modeshow voor
de jeugd en een quiz van Rikkie en Slingertje.
Al met al een sfeervol, rustig, enthousiasmerend en jubileumwaardig feest.

Amir Saab en Loes de Blok

17

Mijn oorlogsjaren in de Mors

Mijn moeder had voor de oorlog als jong meisje ‘gediend’
bij boer Jacob Uittenboogaard. Daarom mocht ik daar elke
woensdag tussen de middag komen eten. Voor mij was dat een
koningsmaal. Soms werd vliegveld Valkenburg gebombardeerd
waarbij de kogels ons om de oren vlogen. Van angst liep ik
dan keihard de hele weg naar de boerderij en kwam daar dan
buiten adem aan. De vader van mijn vriendin Gerrie was bij de
politie. Op een dag moest hij Leidse artsen verraden (weet niet
precies waarom) hetgeen hij, dapper als hij was, weigerde. Hij
werd gevangen genomen en afgevoerd naar kamp Amersfoort
en later naar Vught.

Mijn naam is Annie de Hooge. Ik ben geboren in 1938 in
Brederostraat nr. 15. Mijn hele jeugd woonde ik daar met
mijn ouders, zus en broer. Tijdens mijn huwelijk ben ik vaak
verhuisd, maar ik kwam terug naar Leiden toen mijn man
voor de firma Wernink ging werken. Na mijn moeders overlijden verhuisden wij naar mijn ouderlijk huis in de
Brederostraat. Ik wil iets vertellen over de oorlogsjaren in de
Lage Mors, alweer 75 jaar geleden. Hoewel ik nog heel jong
was, heb ik de oorlogstijd bewust meegemaakt. Samen met
mijn vriendin Gerrie Beens uit de Bredero nummer 7 gingen
we naar de kleuterschool op de Morsweg. Toen die door de
Duitsers gevorderd werd, verhuisde de kleuterschool naar het
Christelijk Militaire Tehuis op de Morsweg na de spoorbomen.
We passeerden elke dag de Zeevaartschool die de Duitsers
gevorderd hadden. Voor het hek stonden zij met geweren op
wacht. We vonden het griezelig om er langs te lopen, maar ik
geloof dat ze ons kleintjes wel leuk vonden. Als we op school
waren en er was luchtalarm, dan moesten we op de gang
onder de kapstokjes gaan zitten. Bij de School met de Bijbel,
ook wel Thijmstraschool genoemd, deelde men eten uit van
de gaarkeuken.

Langs de spoorbaan tegenover de P.C. Hooftlaan waren
volkstuintjes. De moeder van Gerrie wilde uit hun tuinschuurtje
een pan halen en wij gingen met haar mee. Maar er stond een
soldaat op wacht met een geweer over zijn schouder en wij
mochten er niet door. Maar hij kende mevrouw Beens nog niet.
Opgefokt als ze was omdat haar man gevangen was genomen,
zei ze: “Wat niet door. Ben je nou helemaal gek geworden.
Ga maar in je eigen land de mensen tegenhouden.” We liepen
gewoon langs die verbaasde soldaat en met pan en al zijn we
ook weer teruggelopen. Het waren strenge winters. De ruiten
in onze slaapkamer waren dik bevroren. Om de kachels
brandend te houden werden overal de houten hekken in de
wijk gesloopt en bomen gekapt.
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In het parkje van de Vondellaan gingen we naar turf graven
voor een warm bad in een zinken teil die voor de kachel in de
huiskamer was gezet.
Ik herinner me nog een indrukwekkend voorval. Duitse
soldaten zaten achter een jongen aan die was gevlucht in de
brandpoort tussen de Bredero en Jacob Cats. Later werd hij
dood op een kar door onze straat gereden om te laten zien
wat mensen stond te wachten als ze de Duitsers dwarsboomden. De jongens van de Bredero speelden oorlogje tegen
de jongens van de Gerard Brand/Coornhertstraat. Ze gingen
elkaar met stokken te lijf. Ook daagden ze elkaar uit voor een
sneeuw- zeg maar ijsbalgevecht. Ze verschuilden zich achter
sneeuwhutten; de ijsballen in de aanslag. De Bredero-jongens
noemden zich ‘A-A-Oeding’ naar massavoeding en de andere
groep jongens heette ‘De Liet-le Boys’, ze hadden zeker een
paar woorden Engels opgevangen. Door de straten klonk hun
strijdkreet: A A-Oeding - De Liet-le Boys.... en dan bekogelden
ze elkaar met ijsballen.

Ik zal de dag dat de oorlog voorbij was nooit vergeten. Bij
mevrouw Van Galen op de hoek van de Vondellaan/Lage
Morsweg konden we speldjes met rood-wit-blauwe vlaggetjes
halen. Op de hoek Noordeinde/Witte Singel heb ik Churchill
gezien, staande in een auto, met een sigaar in zijn ene hand
en 2 vingers omhoog van zijn andere hand, voor de V van
victorie.
Jullie wonen in een fantastische wijk. Soms laat ik mijn hond
uit in het park of ga op bezoek bij mijn vriendin in de Coornhert. Dan rijd ik door jullie buurt en voelt het voor mij als een
thuiskomen.

groetjes van Annie de Hooge

19

Oorlogssporen in de Mors

maar enkele huizen een telefoon. Van gemeentewege was
gevraagd of de mensen met een telefoon in huis een T wilden
schilderen naast hun deurbel. Wanneer er gevaar dreigde en
mensen gewaarschuwd moesten worden, kon de luchtbescherming snel een telefoon vinden. Jammer dat veel T’s in
Leiden zijn verdwenen door renovatie of dat de gevel een
ander kleurtje kreeg.

Door de digitale nieuwsbrief van het Historisch Vereniging
van Oud Leiden (HVOL), kwamen we op het pad van Ruurd
Kok. Hij is archeoloog en gespecialiseerd in oorlogssporen
in Nederland, en deed onderzoek van de Grebbeberg tot de
Afsluitdijk voor het adviesbureau RAAP tot 2019. Naast zijn
werk als archeoloog is hij werkzaam als archeologiedocent
en docent schrijven bij Saxion Hogeschool in Deventer. Bij
een archeologisch onderzoek hoort een goed verslag, waarin
methoden en resultaten worden gepresenteerd. Daarnaast
schrijft hij stukjes als freelancer in o.a. het Leidsch Dagblad.
Nu staat er tevens een mooi boek op zijn naam “Bang voor
mooi weer- oorlogssporen in Leiden en omgeving” van
uitgever Ginkgo Leiden. Het boek dankt zijn naam aan onze
dichteres Gerdi van der Poel. Zij attendeerde Ruurd op een
klein oorlogsspoor met een indrukwekkend verhaal. Uit dit
verhaal distilleerde hij de titel van zijn boek, omdat het hem
erg raakte.

In Leiden en omgeving zijn er diverse oorlogsmonumenten
die een bijzonder verhaal vertellen, zoals het monument op
de Haagsche Schouwweg, waar op 4 mei kransen worden
gelegd voor de gesneuvelden soldaten. Op dit monument
staan 34 namen van Nederlandse militairen gegraveerd, die
in mei 1940 tijdens de strijd in de omgeving van vliegveld
Valkenburg zijn gesneuveld. Ook rond de nabijgelegen brug
bij de Haagsche Schouw is toen gevochten. Minder bekend
is het kleine monumentje De Krom, gelegen in de bocht van
de Voorschoterweg bij Valkenburg. Deze gedenksteen is
pas in 2007 onthuld ter nagedachtenis van elf burgers, die
tijdens hun vlucht op 11 mei 1940 van Valkenburg naar Leiden
omkwamen. Zij kwamen in de vuurlinie terecht. Ook over dit
drama doet Ruurd uitgebreid verslag. Dit komt ook aan bod
in de documentaire “Bang voor mooi weer”.

In het boek lezen we talloze verhalen over de achtergrond
van plekken met oorlogssporen. Zo vertelt Ruurd over de
geschilderde T’s naast de deurbel. In de oorlog hadden nog
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Over Oud Poelgeest beschrijft hij de inkervingen in bomen.
Bijvoorbeeld 1940, al is niet bekend welke nationaliteit er
achter zit en 1943 met mogelijke initialen van een Duitse soldaat en 1945 van de Canadezen onze bevrijders, die daar ook
enkele maanden hun kampement hadden opgeslagen.
Wij konden Ruurd ook nog een oorlogsspoor tonen en wel
in de Engelbertahoeve aan de Hoge Morsweg. In een van de
muren, recht boven de eerste steen is 14 mei 1940 gekrast.
Door wie staat er jammer
genoeg niet bij, maar mogelijk
gaat het om een Nederlandse
militair die betrokken was bij de
gevechten rond Valkenburg.
Na het lezen van dit gedenkwaardige boek, zou het mij niet
verbazen wanneer er meer
mensen nog een oorlogsspoor
thuis hebben. Het zou mooi zijn als zij dit aan Ruurd bekend
willen maken. Bij de volgende druk kunnen die gevonden
stukjes oorlogsverleden, worden opgenomen.
Als de lezer na dit stuk nieuwsgierig is naar dit boek, het is
te verkrijgen in de boekhandel of via www.uitgeverijginkgo.
nl . Er is ook een documentaire over te zien op You Tube, zie
www.youtube.com/watch?v=AzLjaBwhRIg

Lia van der Laan
Foto’s Ger Koper
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Coronatijd in de Mors
Wim de Schipper aan het woord.
In het weekend van 14 – 15 maart ging heel Nederland in een
intelligente lockdown. Het Huis van de Buurt ‘Morschwijk’
ging op slot. Wim, die elke maandagmiddag schildert met een
groep ouderen onder leiding van Marjan van Rijn, kwam thuis
te zitten. Na enkele maanden werd het gemis van de groep en
het schilderen steeds groter. Het schilderen alleen thuis geeft
weinig voldoening en ook het sociale verkeer lag stil. Wim
dacht na en ook anderen vroegen zich af: ‘is het niet mogelijk
om buiten te schilderen?”. Dan kon de cursus tot de vakantie
worden afgemaakt. Dit moest natuurlijk op een verantwoordelijke manier plaatsvinden met 1,50 meter afstand van elkaar,
want helaas viel de hele groep in de risicogroep.
Marjan wilde graag weer lesgeven.

De Azurietkade beschikt over een grote binnentuin en Wim
heeft toestemming gevraagd of hij daar met de groep terecht
zou kunnen. Dat lukte en zo kon iedereen met een eigen
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krukje en standaard elke maandagmiddag lekker schilderen.
Het weer werkte ook steeds mee, maar viel er toch wat regen
of was het te koud, dan verzetten zij het schilderen naar een
dag later. Marjan had daar geen bezwaar tegen. De groep zou
bij Deksels een expositie houden, maar Deksels was ook op
slot. Wim en de groep denken na over een alternatieve manier. We wachten af en zien er naar uit. Het was leuk met deze
creatieve man in gesprek te zijn.

Lia van der Laan Foto’s Ger Koper

Lage Morsweg 22, Leiden

Wandelen in Coronatijd

Op bezoek bij de prijswinnaar(s)
Elke drie maanden maak ik de puzzel, maar nu mag ik de gelukkige winnaar(s) blij verrassen. Zo kwam ik terecht bij Nidia
Gans en haar man Rémon in de Carneoolstraat, die de puzzel
goed hadden opgelost. Nidia en haar man waren beiden thuis
i.v.m. corona. Nidia werkt een week op kantoor en dan weer
een week thuis. Zij werkt voor Blue Sky Group, een uitvoerder
van verschillende pensioenfondsen. Rémon werkt één dag op
een bank en verder thuis. Nidia lost de puzzels op, maar bijna
altijd springt Rémon bij. Nidia houdt meer van cijferpuzzels
zoals Sudoku- en Binaire puzzels, maar sinds corona ook van
legpuzzels. Ze wonen nu 4,5 jaar in de Carneoolstraat en
hebben sinds een halfjaar een katertje. Rémon is een echte
Leidenaar, geboren en getogen in de Toermalijnstraat. Nidia
is geboren en getogen in Oostzaan. Ze ontmoetten elkaar in
Amsterdam. En ja, Leiden is een mooie stad met tradities en
zo wonen ze nu in de Mors. Ze lezen de Morsetekens altijd
en lossen altijd de puzzel op. Op de vraag van Ger Koper,
onze webmaster, of ze zin hebben om mee te werken aan het
wijkblad, reageren ze enthousiast. Zij voelen er veel voor om
mee te werken aan ons wijkblad. Zo gingen wij ook met een
cadeautje naar huis. Het jonge paar was blij met hun VVV bon.

In de coronatijd wandelen wij veel en zien wij steeds meer
van onze eigen directe omgeving. Wij maken hier en daar een
praatje en vermaken ons dan ook prima. Met instemming van
de bewoners stuur ik deze foto naar Morstekens.

Het toegangshek is gemaakt door de vrouw des Huizes en
heeft een speciaal deurtje waar de kop van de boxer precies
doorheen past. De rest van het hekwerk is door de partner van
mevrouw ontworpen en gemaakt.

Els van der Burg

Lia van der Laan
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Wijkinitiatieven

onderdelen in vijf afleveringen inzicht in de werking op het
immuunsysteem en praktische tips. Het Webinar Versterk je
Weerstand van Masseurs Netwerk Nederland en SMC Rijnland
Fysiotherapeuten is nu voor iedereen beschikbaar via: masseursnetwerk.nl/webinar-versterk-je-weerstand-in-tijden-van-corona-inleiding. Art Touw, ontspanningsmasseur bij Art of Relaxation. Reacties zijn welkom via info@artofrelaxation.nl

Regelmatige sturen buutbewoners een bijdrage over leuke
initiatieven of activiteiten in de wijk naar Morsetekens. Er is
niet altijd ruimte om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Vandaar dat we in deze rubriek een paar kort belichten.

Bezorgen van biologische producten
Ik ben Baruch. Ik woon op de Morsweg en
ik ben 12 jaar. Sinds maart bezorg ik in de
buurt producten van de biologische boerderij Buitenverwachting. Dit is de boerderij van
mijn vader. Als je wilt bestellen kan je kiezen
uit kaas, worst en jam. Dit is de website:
buitenrij.wordpress.com. Je kan bestellen tot
vrijdag 5 uur en ik kom het zondag tussen 3
en half 6 aan de deur bezorgen. Hopelijk tot snel!

Recycle Sint
Met sinterklaas heb ik een probleem. Ik wil geen overdaad aan
cadeaus, plastic spullen en verpakkingen maar ik wil wel het
beste voor mijn kinderen met Pakjesavond. Dus daar sta ik in
de winkel en koop ik - en - koop ik, want wie zoet is krijgt een
heleboel cadeaus. Dat moet toch anders kunnen, dat dacht Elif
Algu, oprichter van de Recyclesint.org, een paar jaar geleden
ook. Zij bedacht een speelgoedruilmarkt waar je gebruikt
speelgoed met elkaar kunt ruilen in de plaats van alles nieuw
te kopen. Een slim en duurzaam alternatief! Vorig jaar organiseerden Mieke Arkesteijn en Yvette Edelaar voor het eerst
een RecycleSint Ruilmarkt in het Huis van de buurt Morschwijk.
Omdat het zo’n succes was, zullen ze dit jaar weer een Recycle
Sint Ruilmarkt organiseren. Dit zal onder andere via facebook
en recyclesint.org worden gecommuniceerd. Zie voor meer
informatie: recyclesint.org.

Versterken van je weerstand in coronatijd
Omdat mijn massagepraktijk
nu gesloten is, heb ik de tijd
genomen om in een Webinar
eens goed te kijken naar hoe je
je weerstand in tijden van corona versterkt. Globaal zijn de
leefstijladviezen: eet gezond,
beweeg en slaap voldoende
en zorg voor ontspanning en
vooral voor sociale contacten.
Het webinar geeft voor al die

Yvette Edelaar-Peeters
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WAS
SCHUIM
ZANG
AUTO
PALMEN
KALK
RIJM
GEITEN
TAAK
OFFER
WATER
SPEK
SCHOOL
ZEE
HEKSEN
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CREME
BODEM
KNAAP
RACE
RIJK
SCHAAR
BOEK
BOER
ZAAK
GEDRUIS
SPOED
SLAG
VERZUIM
STRAND
GESPREK

Oplossing juni 2020

TAAL
AUTO
PINDA
BEHANG
BOOM
VLINDER
WANDEL
ZOMER
ALT
SLAAP
DRAAG

QUIZ
RUIT
KAAS
ROL
TAKKEN
TUIN
TOCHT
AVOND
VIOOL
BANK
MOEDER

PUZZEL
SCHADE
SOUFLE
KOFFER
BOS
CENTRUM
STRIP
ROOD
CONCERT
STEL
DAG

Uitslag: Quarantaine

Vul op de plaats van de puntjes een woord in, zodat het met het eerste woord een nieuw woord vormt en met het laatste
weer een ander woord vormt. Zet alle letters in de vraagtekens naast elkaar en u heeft de oplossing.
Stuur uw oplossing vóór 4 december 2020 naar: info@morsetekens.nl. Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon ter
waarde van 15 euro verloot.

