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Vrijwilligers

Redactioneel

De kerstsfeer is al goed te proeven in de Mors. Het is nog november als we dit 
redactioneel schrijven. Door onze wandelingen in de wijk zien we echter al best 

veel kerstverlichting hangen. Kijk maar op de voorpagina. Dat is eigenlijk fi jn voor 
de sfeer nu we vanwege de aangescherpte coronamaatregelen toch weer meer aan 
huis gebonden zijn. De komende maand wordt het hopelijk nog feestelijker. 

Dit is alweer de vierde Morsetekens van dit jaar. We kijken terug op verschillende 
activiteiten in het najaar zo wel op het gebied van kunst, de natuur als in de bouw. 
Maar we kijken ook vooruit. Wat staat er het komend jaar te gebeuren? Zo is Leiden 
nu Europese stad van de wetenschap, wordt de riolering aangepakt en de Mors  
groener aangelegd. Meerdere initiatieven doen een oproep voor vrijwilligers. Misschien ziet er wel iets voor u tussen?
We namen in de afgelopen periode afscheid van Jos van Iersel als voorzitter van de stichting Vrienden van Morsetekens. We 
danken Jos voor zijn inspanningen met name bij de oprichting. Wij wensen zijn vervanger Gerard van Steekelenburg veel suc-
ces. Ook was er deze periode weer even tijd om elkaar te ontmoeten. En als dat zo zelden gebeurt dan moeten er natuurlijk 
foto’s gemaakt worden. U ziet ze hiernaast, met dank aan Paula van Ommen. Tenslotte stelt Marjon van der Blom zich, zoals 
in het vorige nummer beloofd, aan u voor.

Voor dit nummer hebben verschillende mensen kopij ingestuurd. En dat vinden we alleen maar 
fi jn. Dat is wat we graag willen een magazine voor en door de wijk. Dus ook voor volgende 
nummers: heeft u iets te melden over onze wijk, stuur gerust uw kopij naar info@morsetekens.
nl. Als u denkt niet goed te kunnen schrijven, dan is een plaatje met een paar opmerkingen 
voor ons genoeg om er wat van te maken!
De redactie wenst iedereen fi jne feestdagen en 
een goed 2022. De boodschap blijft: zorg goed 
voor elkaar. Dat geldt misschien nog meer nu 
we weer noodgedwongen meer tijd in de buurt 
doorbrengen.  

De redactie
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Morsetekens is ook digitaal beschikbaar 
op onze website, www.morsetekens.nl en 
op Instagram en facebook

C
o

lo
fo

n
Morsetekens

Dit magazine is ter bevordering van de 
onderlinge communicatie samengesteld 
voor het Morsdistrict te Leiden en door 
vrijwilligers uit het Morsdistrict.

We houden u zoveel mogelijk op de hoog-
te over allerlei gebeurtenissen in de wijk, 
mede door informatie die u ons stuurt. 
Voor het insturen van informatie zie de 
sluitingsdata.
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Nieuwe wijkregisseur

Mijn naam is Mirjan van der Blom en ik stel mijzelf graag 
aan jullie voor. Ik werk al vanaf 2002 bij de gemeente 

Leiden waarvan de laatste jaren als projectmanager. Sinds 
1 oktober 2021 ben ik wijkregisseur voor het stadsdeel West. 
De Mors is een van de wijken waarvoor ik wijkregisseur ben. 
Als wijkregisseur ben ik nauw betrokken bij projecten, kansen 
en problemen die spelen in West. Ik breng zaken die spelen 
onder de bewoners onder de aandacht van collega’s bij de 
gemeente en haar partners. Partners zijn bijvoorbeeld politie, 
welzijnswerkers, corporaties en buurgemeenten. 

Mijn ambitie is om bewoners te be-
trekken, hen in positie te brengen, 
kansen te signaleren, verbindingen 
te zoeken en met elkaar te werken 
aan Leidse wijken waar het fi jn, 
mooi en veilig wonen is. Mocht u 
zelf ideeën hebben om de leefbaar-
heid in uw wijk te verhogen, kijk 
dan eens op de website die u vindt 
door “Wijkregisseurs - Gemeente 
Leiden” te zoeken. Misschien dat u 
met uw buren een mooi wijkinitiatief kan uitvoeren!

Als u vragen voor mij heeft, kunt u contact zoeken via de 
wijkverenigingen. U kunt mij ook bereiken via het contact-
formulier op de website van de gemeente Leiden of mij een 
terugbelverzoek sturen via 14071.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking! 
Mirjan van der Blom

Prijswinnaar van herfstpuzzel
Er waren ditmaal zeven goede inzendingen. Na loting viel de 
prijs op Franka Pont. Dat is eigenlijk heel toevallig. Franka 
woont namelijk niet in de wijk, maar in Zuid-West. Ze kwam 
in het buurthuis terecht voor de Line dance. Ze zag ons mooie 
wijkmagazine liggen en las de geschiedenisstukjes. Ze is zelf 
een Leidenaar en ge�nteresseerd in die verhalen. Zo nam ze 
het wijkmagazine mee naar huis en zag de puzzel. Ze deed 
dus voor het eerst mee en viel direct in de prijzen. Zo zie je 
maar, een vliegende vogel vangt altijd wat.

Ze ontving de boekenbon en was daar heel blij mee. Nog-
maals GEFELICITEERD Franka en kies een mooi boek.

Lia van der Laan
Foto Ger Koper

Wij helpen u graag bij pijnklachten of problemen bij het bewegen

Locaties:
Gezondheidscentrum Vondellaan, Vondellaan 35Ac, 2332AA Leiden

Schouwenhove 22, 2332 DP Leiden

Contact?  info@fysiotherapievondellaan.nl of 071 5761757.
Meer info? www.fysiotherapievondellaan.nl

Praat mee over ontwerp riolering 
In de aanloop naar de participatie door alle bewoners op de 
plannen voor de Hoge Mors is een kerngroepje van vijf per-
sonen gevormd. Deze groep vertegenwoordigt niet de hele 
buurt, maar weet wel de knelpunten te vinden en verbete-
ringen aan te geven. De bijna wekelijkse gesprekken tussen 
de gemeentelijke projectgroep en de kerngroep richten zich 
op de rioolvervanging en herinrichting van het al wat oudere 
deel van de Hoge Mors. Daarbij gaat het om hemelwateraf-
voer, verkeerscirculatie, parkeren en vergroening. Dit ver-
loopt in een openhartige en opbouwende sfeer. De komende 
tijd gaan we hiermee verder.  De kerngroep bestaat uit Koen 
Wessels, Robert Kooloos, Joan Goselink, Ruart Jagt en Jos van 
Iersel.

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de stra-
ten en het groen in het oudere deel van de Hoge Mors is bij-
na klaar. Het projectteam van de gemeente is samen met de 
kerngroep hard aan het werk om het ontwerp te verbeteren. 
Als het klaar is, willen we het graag aan de wijk laten zien. 
Eind december zullen we de plannen daarom op het digitale 
platform van de gemeente Leiden plaatsen: doemee.leiden.
nl. In januari willen we graag met u in gesprek gaan over 
het voorlopig ontwerp, verkeer, (betaald) parkeren, klimaat-
adaptieve maatregelen, de mogelijkheden voor meer groen 
en biodiversiteit, het plan voor de riolering en de andere 
ontwikkelingen in en om de wijk, zoals het Werninkterrein. 

Gezien de coronamaatregelen is het nog niet duidelijk op 
welke manier we u kunnen ontmoeten. Het liefst nodigen we 
u uit voor een inloopbijeenkomst in de wijk. Maar als dit niet 
door mag gaan, zullen we digitaal bijeen moeten komen. 
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Laat je leiden naar cultuur!

Hallo! Wij zijn de Leidse Cultuurcoaches. Wij zijn een initi-
atief van gemeente Leiden en laten kinderen (4-12 jaar), 

(thuiswonende) ouderen en mensen in de zorg kennismaken 
met kunst en cultuur! Dit doen wij door het organiseren van 
culturele activiteiten & projecten in de wijken Leiden Noord, 
Zuidwest, Mors en Slaaghwijk. 

In samenwerking met Incluzio Leiden, hebben wij afge-
lopen zomer en herfst ‘Pluk de Dag’ georganiseerd. Een 

programma vol zang, dans, beeldende kunst, fi lms, cultureel 
erfgoed & muziek in Huizen 
van de Buurt Morschwijck en 
Vogelvlucht. Helaas hebben wij 
deze activiteiten stop moeten 
zetten wegens aangescherpte 
coronamaatregelen. Maar, in 
2022 komen wij terug naar de 
buurthuizen met een nieuw 
cultureel programma. Aanmel-
den hiervoor is niet nodig en 
deelname is gratis. 

Houd voor het gehele pro-
gramma onze website www.

cultuurcoachleiden.nl in de gaten of volg ons op social media 
@cultuurcoachleiden. Heb jij zelf een idee voor een culturele 
activiteit in de wijk? Stuur dan een mail naar cultuurcoach@
bplusc.nl

Ongedocumenteerden onderdak
Na de sluiting van de Bed-Bad-Broodvoorziening (BBB) vorig 
jaar is de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) 
opgeheven. In plaats daarvan heeft vorig jaar het Diaconaal 
Centrum De Bakkerij in samenwerking met partnerorganisaties 
het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL) en 
het Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF) opgericht. Vanuit 
deze organisaties wordt hulp geboden aan uitgeprocedeerde 
vluchtelingen door alternatief onderkomen te zoeken voor 
deze mensen. 

Per 1 januari dit jaar wordt een eengezinswoning in de Hoge 
Mors gehuurd om de meest kwetsbare ongedocumenteerde 
medeburgers te voorzien van een dak boven het hoofd. Er zijn 
momenteel 6 gasten geplaatst. Er zijn leefregels en afspraken. 
De woonbegeleider gaat regelmatig bij de woning langs. De 
bewoners kunnen dan vragen stellen. Verder is er maatschap-
pelijke begeleiding vanuit COOL en juridische ondersteuning 
door de Fabel van de Illegaal. 

Begin dit jaar is bij Vluchtelingenwerk een apart steunpunt 
geopend voor de groep ongedocumenteerden. Afwisselend 
houden drie gepensioneerde artsen, aangesloten bij de Ge-
zondheidszorg Illegalen Leiden (GIL), spreekuur in De Bakkerij 
zodat ook medische vragen beantwoord kunnen worden. 

Sommigen van deze ongedocumenteerden zijn hier al 15 jaar 
en nog steeds bezig met de procedure. Het is zwaar om voort-
durend te leven tussen hoop en wanhoop, voortdurend het ge-
voel hebben er niet te mogen zijn, opgepakt te kunnen worden 
omdat je geen ID-bewijs hebt, onverzekerd rond te lopen en 

Omdat het projectgebied te groot is voor één digitale bij-
eenkomst, verdelen we voor de digitale sessies de wijk in vier 
delen en komen er vier digitale bijeenkomsten. 

Voordat het ontwerp in december op doemee.leiden.nl 
komt, stuurt de gemeente u een huis-aan-huisbrief met meer 
informatie. Hopelijk kunnen we u in de brief ook meer ver-
tellen over de bijeenkomst in januari. Deze brief volgt op die 
over de herinrichting van het Diamantplein, Granaatplein en 
Onyxstraat die eerder is rondgestuurd. 

Voor nu wensen we u alvast fi jne feestdagen en graag tot 
ziens in 2022!

Tamara Weber, Omgevingsmanager rioleringsproject Hoge 
Mors; hogemors@leiden.nl

niet erkend worden door Nederland. Een stabiele woonsituatie 
biedt deze mensen in ieder geval een stukje veiligheid en rust.
Wij zijn dringend op zoek naar meer locaties om de overige on-
gedocumenteerde medeburgers ook een fatsoenlijk dak boven 
het hoofd te kunnen bieden. Wij hebben gemeente en fondsen 
bereid gevonden om bij te dragen aan de betaling van de huur 
van een mogelijke woning. 
Nu nog een woning! En dat is niet eenvoudig in deze tijd van 
grote woningnood. Tips zijn welkom! Denkt u mee?

Paula van Kalmthout,
Diaconaal Centrum De Bakkerij
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European City of Science 2022 

Op 10 november is ‘Leiden European City of Science 2022’ 
internationaal gelanceerd in Naturalis. In het kader van dit 
wetenschapsfestival vindt er elke dag in 2022, een evenement  
plaats; 365 dus.  Wetenschap, kennis, kunst en vakmanschap 
komen aan bod in tentoonstellingen, workshops, excursies, 
activiteiten en events. De belangrijke vragen van onze tijd 
worden besproken. Bij deze dagelijkse activiteiten worden de 
inwoners van alle wijken in Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, 
Leiderdorp en Zoeterwoude betrokken. Dagelijks vinden 
initiatieven plaats in de wijken, ook in de Mors. Interessant 
voor iedereen met een nieuwsgierige aard. Volg de website 
leiden2022.nl voor het programma.

De titel European City of Science wordt elke twee jaar door 
EuroScience in Straatsburg uitgereikt aan een Europese 
stad. De titel hangt samen met het EuroScience Open Forum 
(ESOF), dat in 2022 de 10e editie in Leiden beleeft. 
Dit is een groot Europees tweejaarlijks wetenschapscongres. 
In september 2022 zal bovendien de EU Contest for Young 
Scientists (EUCYS) plaatsvinden, voor jonge onderzoekers uit 
ruim dertig Europese landen.

Het doel is wetenschap en samenleving te verbinden.

Ineke Kester

                                                          
Oproep huiswerkbegeleiding
Dringend gevraagd: mensen die bijles kunnen geven aan kin-
deren van de basisschool. Dan kunnen we in kleine groepjes 
werken en elk kind voldoende aandacht geven bij zijn/haar 
problemen met taal en rekenen. Ook mensen die kinderen 
kunnen helpen van de middelbare school zijn van harte 
welkom. 

Interesse? Bel Nadija: 06 16423367 coördinator Morschwijck

Plesmanlaan 100 geWOBbed 

De Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) heeft 
kortgeleden een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid 

Bestuur (WOB). Reden voor de redactie om eens te vragen 
naar hun bevindingen.

Vanaf de aankondiging eind 2018 van het project Plesmanlaan 
100, de ombouw van het voormalige kantoor van Jacobs tot 
woningen, heeft de BBB zich met dit project bemoeid. BBB 
vreest dat er teveel woningen komen in verhouding tot de 
ruimte om te parkeren en te recreëren. 

Hoewel de Wijkwerkgroep al die tijd met de projectmanager 
overleg heeft gehad, bleek de gemeente toch niet erg vatbaar 
voor de bezwaren. Bovendien bleek na het vaststellen van 
de Nota van Uitgangspunten dat veel informatie die door de 
werkgroep was opgevraagd, maar zogenaamd niet bestond, 
wel degelijk voorhanden was. De participatie bleek niet veel 
meer dan achteraf informeren over voldongen feiten.

Het plan, zoals het er nu ligt, lijkt afhankelijk van allerlei ont-
heffingen: het voldoet niet aan de eisen van de Parkeervisie, 
heel veel woningen zijn (veel) kleiner dan de minimumeis van 
45 m� gebruiksoppervlakte. Bovendien zijn er vragen met be-
trekking tot de daglichttoetreding en de geluidisolatie. Daar-
over kan in ieder geval niet veel worden teruggevonden in de 
stukken bij de aanvraag van de bouwvergunning (tegenwoor-
dig omgevingsvergunning). Ook zou de BBB liever zien dat 
het project tegelijk wordt behandeld met de andere projecten 
in de Verbeekstraat. Voor het project Verbeekstraat is op 10 
november al een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. 
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de gemeente de projectontwikkelaar op alleen zijn woord. 
Al met al was de verkregen informatie ontoereikend om vast 
te kunnen stellen hoe toch zoveel te kleine woningen zonder 
voldoende voorzieningen in het plan waren terechtgeko-
men. Of hoe een projectontwikkelaar met zoveel aplomb de 
bestaande regels lijkt te kunnen overtreden. Dus tekende de 
BBB op 11 juni bezwaar aan bij de gemeente. Daar gaf men 
toe dat er nog wel meer documenten waren. Op 2 november 
viel er een pak van ca. 300 pagina’s bij de secretaris in bus. 
Nu, twee weken later, moet de digitale versie nog binnen-
komen, anders is het doorzoeken onbegonnen werk. We 
houden u op de hoogte!

Wijkwerkgroep BBB
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Bij de aanvraagdocumenten was geen verzoek te vinden 
tot ontheffi ng van de eisen met betrekking tot parkeren en 
woninggrootte. Was de projectontwikkelaar er dan al zo 
zeker van dat hij die eisen aan zijn laars kon lappen? Eerder 
was het de projectontwikkelaar al gelukt om de gemeen-
te ervan te overtuigen dat hij niet uit zou komen met zijn 
business case als er 30% sociale huurwoningen in het plan 
zouden worden opgenomen. Dat was voor de gemeente het 
doorslaggevende argument om opvallend rap akkoord te 
gaan met het verlagen van dit percentage naar 20%. Maar 
hoe kon de gemeente weten of het plan werkelijk niet meer 
haalbaar was bij 30% sociaal of met grotere woningen en 
voldoende parkeergelegenheid? Vragen die niet werden 
beantwoord.

Dat was aanleiding voor de BBB om op 5 maart 2021 een be-
roep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOB. 
Op 4 mei arriveerden de eerste 60 documenten, waarin alle 
namen en fi nanciële gegevens waren zwartgelakt. Daaruit 
bleek dat er behalve een nogal vaag rapport over de fi nanci-
ele kant van het project, niets concreets bekend was over de 
business case van de projectontwikkelaar. Kennelijk gelooft 

Diamantplein krijgt vorm
Half oktober was de opening van de vernieuwde winkel van 
Peter en Saskia van Rijmenam op Diamantplein 62. Sinds 
1980, dus al 41 jaar, zijn zij de trotse eigenaren van dieren-
speciaalzaak De Viskiet aan het Diamantplein. Enkele 
andere winkels toentertijd waren o.a. Centra Supermarkt 
(nu Jumbo), Drogisterij de Witt, Wijnhandel Jan Toet, Oud-
shoorn, van Hoven (nu Primera) en Slagerij Van der Zalm. 
Peter en Saskia verkochten voorgaande jaren allerlei dieren 
zoals vogels, vissen en knaagdieren. Zij hebben zich nu meer 
gespecialiseerd in vissen, aquaria en toebehoren. 
Peter vertelt: ”We zijn erg blij met de ruime, nieuwe winkel. 
Ook hebben we nu een grote vliering boven de winkel waar 
we veel spullen kwijt kunnen voor opslag. De winkel is nog 
niet helemaal klaar en ingericht, maar daar zijn we druk mee 
bezig.” Saskia vult aan: ”We hebben nu veel meer daglicht 
en een betere zichtlocatie. Veel beter te vinden voor onze 
klanten. Heel fi jn!” 
Op de vraag waar de naam Viskiet vandaan komt, antwoordt 
Peter: "De naam Viskiet is samen met de familie bedacht en 
hoort bij ons logo dat een combinatie is van een vis, vogel en 
een viervoeter. Misschien wel leuk om te vertellen: we zetten 
al 41 jaar de hele familie aan het werk om cadeauzakjes met 
snacks te maken en deze met dierendag weg te geven. Saskia 
vertelt: "Onze nieuwe buren worden aan de linkerzijde de 
Trekpleister (in plaats van de Etos) en aan de rechterzijde 
komt opslagruimte met laden en lossen voor de vracht-
wagens van de toekomstige Aldi die tegenover de Jumbo 
wordt gevestigd.”Op dit moment is men druk bezig om het 
Diamantplein verder te vernieuwen, op te bouwen en een 
nieuwe gestalte te geven. 

De twee rijen winkels die 
in het midden van het 
centrum gehuisvest waren, 
komen aan de buiten-
kant van Winkelcentrum 
Diamantplein. Aan de 
kant van de Opaalstraat 
komt een nieuwe entree 
met een rij winkels onder 
de woonfl at. De nieuw 
geopende winkel van de 
Haarshop zit hier nu ook. 

Bakkerij van Maanen is ondertussen al gevestigd aan de 
Robijnstraat naast de supermarkt Jumbo en tegenover het ge-
zondheidscentrum. De visboer is een stukje opgeschoven.
Sabine Hauwert

Impressie Plesmanlaan 100,Urban Interest
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Robijnhof op het hoogste punt 

Afgelopen woensdag 22 september is het bereiken van het 
hoogste punt van de Robijnhof feestelijk gevierd. Het hoog-
ste punt ligt op de middelste van de drie appartementenge-
bouwen, ca.19 meter boven het maaiveld. 

Om 13 uur was er een 
heerlijke broodjeslunch 
voor medewerkers van de 
samenwerkende bedrijven 
De Nijs bouwbedrijf, Altera 
vastgoed en LEVS architec-
ten. Alle aanwezigen uitten 
zich in positieve bewoor-
dingen over hetgeen tot op 
heden is gebouwd. Vanuit 
de buurt zijn nog maar 
weinig echte bezwaren te 
horen. Ja, er is hier en daar 
de beleving dat het toch 
wat hoger uitvalt dan eerst 
gedacht. Maar het ontwerp, 
met daarbij de kleurkeuzes 
van het metselwerk en de ingesprongen hogere verdiepin-
gen, geeft ook wel weer een meer ruimtelijke ervaring. 

Nog even een terugblik

Het project wordt gefaseerd ontwikkeld.
Fase 1: Eerst maakt het bestaande zorgcentrum plaats voor 
de bouw van de drie appartementengebouwen.  
De bewoners van het bestaande wooncentrum zullen hier 

naartoe verhuizen. 

Fase 2: Hierna wordt ook het dan nog bestaande gedeelte 
gesloopt, gevolgd door de bouw van de psychogeriatrie-units 
(voor dementerende personen) en eengezinswoningen.

Uitvoeringsplanning en huidig verloop van de werkzaamheden:
Sedert juli 2020 wordt er door bouwaannemer De Nijs 
gewerkt aan fase 1. In deze fase worden drie appartemen-
tengebouwen gerealiseerd waarin 119 levensloopbestendige 
huurwoningen komen (waarvan 24 sociale huurwoningen). 
Daaronder komt een parkeergarage met 79 parkeerplaatsen. 
De appartementen zijn van diverse typen, van 53 m� tot wel 
94 m�. 

Begin december zijn de eerste woningen in blok 1 
opgeleverd. 40 bewoners verhuisd vanuit de huidige “oud”-
bouw naar het eerst gereedgekomen appartementengebouw 
aan de zijde Robijnstraat. De overige twee appartementenge-
bouwen zullen omstreeks mei 2022 opgeleverd worden. 

In de loop van januari 2022 zal, na het vertrek van alle 
bewoners, en na de sloop van de “oudbouw”, begonnen 
worden met de bouw van een intramuraal zorgcomplex met 
40 psychogeriatrische eenheden. Dit complex wordt gebouwd 
conform de eisen van Libertas Leiden die het complex lang-
durig zal gaan huren. Tevens worden er in de tweede fase 15 
grondgebonden woningen gerealiseerd ten behoeve van de 
particuliere verkoop. Deze nieuwbouw zal naar verwachting 
medio 2023 opgeleverd worden. 
 
Joan Goselink

Het Nieuwe Pesthuis 
 
Het Pesthuiscomplex wordt nieuw leven ingeblazen door een 
duurzame herbestemming met een mix van functies die het 
complex toegankelijk maakt voor iedereen. Het Pesthuis ligt 
nu verscholen tussen de bedrijvigheid van het Bio Science 
Park, de drukte van het LUMC en het net heropende Natu-
ralis. Met de nieuwe plannen wordt het Pesthuis ontwikkeld 
van ‘ge�soleerd’ naar ‘ge�ntegreerd’. Met de"historie" aan de 
ene en de "toekomst"aan de andere kant van het spoor slaat 
het Pesthuis hier een brug tussen binnenstad en Bio Science 
Park. 

Voor het gebruik van het Pesthuis programma is gekozen 
voor een sterke mix van verschillende onderdelen. Het 
dagprogramma wordt aangevuld met een avond- en nacht-
programma gemengd om 24-uurs activiteit op het terrein te 
waarborgen: een sterke stadsbrede trekker in de vorm van de 
foodhall wordt geflankeerd door de levendige co-working-
ruimtes, gedeelde werkruimtes. Het hotel met shortstay en 
het hostel zorgen voor een verblijfsfunctie in het gebied en

 

 

leven ‘na vijven’. Behalve dat deze verschillende functies 
elkaar versterken en zorgen voor een levendige mix van 
bezoekers, zorgen ze ook voor continuite�t. Toekomstige 
schommelingen in het succes van de exploitatie kunnen op-
gevangen worden door een veelheid aan functies, huurders 
en gebruikers - een duurzame herbestemming.

Om deze plannen mogelijk te maken, moet het bestem-
mingsplan worden aangepast. De planning is dat het nieuwe 
bestemmingsplan volgend jaar door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. Afhankelijk van de juridische procedures kan op 
zijn vroegst in 2023 begonnen worden met de verbouwing 
waarna in 2024 de deuren van Het Nieuwe Pesthuis kunnen 
worden geopend. 

Sven Pieters, Citystone Group 
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Pestleijers
Naast het Pesthuis staat aan de Pesthuislaan nog een aantal 
woningen. Iedereen die er wel eens langs komt, bijvoorbeeld 
fi etsend of lopend langs de Darwinweg, kan niet zijn ont-
gaan dat daar onvrede heerst. Met spandoeken geven ze aan 
dat ze er de pest in hebben.
Onlangs mochten ze hun hart luchten in een krantenartikel in 
het Leidsch Dagblad van zaterdag 20 november. Ze noemen 
zich de Pestleijers. Het is ook wel zuur om na jaren in relatie-
ve rust op die mooie plek gewoond te hebben nu een hotel 
met uitgebreide horecavoorzieningen als grote buurman te 
krijgen. Ze hadden al een voorproef met zomeredities van 
“de Buurt”. Dat smaakte niet naar meer!
Het belangrijkste bezwaar van de bewoners lijkt te zijn dat 
ondanks herhaald overleg ze zich niet gehoord voelen. Dat 
is geen ongewoon geluid in Leiden. Maar volgens ons is 
daar best wat aan te doen. Het zou goed zijn als gemeente 
en projectontwikkelaar gezamenlijk deze toch kleine groep 
mensen tegemoet treden en in overleg  gaan, desnoods met 
een mediator. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

Ger Koper
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Kunstroute in de Mors

De Kunstroute Leiden vond plaats op zaterdag 25 en zon-
dag 26 september 2021. De kunstroute is in 1994 begon-

nen als initiatief van één kunstenaar en uitgegroeid tot een 
groot cultureel evenement. 
Met de kunstroute biedt Museum de Lakenhal een podium 
aan beeldende kunst in alle soorten en maten; van schilder-
kunst tot keramiek, van fotografi e tot hedendaags design, 
van sieraden tot performances. Een blik achter de schermen 
van de kunstenaar, een goed gesprek en de mogelijkheid om 
kunst te kopen zijn de ingrediënten.

In de Mors kon op drie locaties kunst worden bewonderd. 

Tijdens een eerdere kunstroute 
bezocht ik het project in 
wording van Julia van Adri-
chem op de Agaatlaan. Zij 
hield atelier in de Schakelaar– 
de ontmoetingsruimte van de 
fl at op de Agaatlaan. 
Zij werkte vier jaar aan het 
project “Weet je nog, Agaat”. 
In het contact met bewoners 
maakte zij tekeningen die nu 
verwerkt zijn in de entree van 
de gerenoveerde fl at. Het schetst de geschiedenis van de fl at 
en de bewoners. Heel mooi om het resultaat te zien. 

Ook begraafplaats 
Rhijnhof deed mee. 
Verspreid over het 
terrein staat een groot 
aantal kunstwerken. 
Bij het theehuis bij 
de ingang kon je een 
plattegrond ophalen en 
de 'Kunstroute Rhijnhof' 
wandelen. Sommige 
kunstwerken zijn ook 
een gedenkmonument. 

Tijdens de kunstroute kon de installatie van Lisa Sebestikova 
“The balancing act of a myth” en een beeld van Frode Bolhuis 
“Want als ik mijzelf ken zal ik ophouden te bestaan” worden 
bewonderd. 

Op de werkplaats van Jappie Klassema 
bij Kastanova op de Morsweg 176 wa-
ren Joke Schoneveld en Daisy Kimman 
aanwezig. Een gebouw waar ik vaak 
langs kom en altijd wel nieuwsgierig 
naar was. Onder genot van een stuk 
appeltaart waren de “bouwwerkjes” 
van Daisy en de recyclebeelden van Joke 
te bewonderen.

Wendy Buysse

te bewonderen.
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Kleurrijke oeverplanten Kweeklust
Wijkpark Kweeklust is in 2020 gerenoveerd. Toen zijn ook enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd. De plantenwerkgroep 
van de KNNV (een vereniging voor veldbiologie) heeft op verzoek van de stadsecoloog zaad verzameld van 32 lokale inheemse 
plantensoorten en die in november 2020 gezaaid. Wat is ervan opgekomen?

Tellingen in 2021 laten voor dit eerste jaar een gunstig beeld zien. Zaden van ruim twee derde van de soorten zijn ontkiemd. 
Sommige soorten beperkt met alleen nog maar blad. Dertien soorten ook al in bloei, waarvan drie zelfs al in ruime mate.  
Deze zie je op bijgaande foto’s. Een goed begin, dat zich komende jaren hopelijk voortzet. Goed beheer is daarvoor wel essen-
tieel. Zo zullen de rietkraag en de opschietende abeel, els en populier gericht bestreden moeten worden. Daarnaast is jaarlijks 
maaien en afvoeren van het maaisel nodig. De gemeente is gemotiveerd om hiervoor te zorgen. Zo kunnen de oevers een 
goede plek worden voor een gevarieerde oevervegetatie. De insecten zullen het er naar hun zin hebben. En daarmee is er nog 
meer te beleven voor de gebruikers van het park.

Koen van Zoest

heelblaadjesgewone brunel wilde bertram

Dementievriendelijke Morswijk

Vanuit de gemeente Leiden is onze werkgroep demen-
tievriendelijke Morswijk ingezet. We willen mensen die 

beginnen te dementeren graag helpen om veilig langer thuis 
te blijven wonen. Het kan voor hen bijvoorbeeld  heel prettig 
zijn wanneer klanten en personeel in de supermarkt begrip 
tonen en wat hulp bieden.
Om te weten hoe  bewoners, bedrijven en organisaties hier 
beter op in kunnen spelen en wat we daar aan kunnen 
bijdragen, hebben we uw hulp nodig. Hoe kunnen we in de 
Mors meer begrip voor en over mensen met dementie bevor-
deren? Heeft u ervaringen met partners, familieleden, buren 
of kennissen waar u anderen mee kunt helpen?  

Zou u een training willen volgen over omgaan met demen-
tie? We horen graag van u!
Geef u op als belangstellende bij Ilonka van Rijn, mantelzorg-
coach bij Incluzio Leiden, tel. 06 2079 1819 of 
e-mail ivrijn@incluzio.nl.  

Wij houden u dan op de hoogte van ons werk en nodigen u 
uit voor een bijeenkomst om de Morswijk samen dementie-
vriendelijker te maken.

Ilonka van Rijn

Jacob Catslaan 46, Leiden

Tel: 071-5761755 
www.body-and-beauty.nl

Body & Beauty
medisch pedicure & schoonheidssalon
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Hutspotbridgedrive
Op zondag 26 september 2021 is onder auspiciën van het 
bridgedistrict Leiden e.o., de Stichting Denksport Leiden en 
de 3 Octobervereeniging de traditionele Hutspotdrive 2021 
in het Denksportcentrum aan de Robijnstraat 4 gehouden. 
De bridgeclubs BC Crash, BC Leids Doublet, BC PAS, BOC en 
District Leiden verleenden medewerking aan de organisatie. 
Dit evenement was toegankelijk voor alle Leidenaars.

Vanwege coronamaatregelen konden er maximaal 68 spelers 
(34 paren) meedoen. Zo kon er steeds 1,5m afstand bewaard 
worden tijdens spelen, lunch en 
haringborrel. Er waren uitein-
delijk 54 deelnemers. 
De dag werd door eenieder als 
zeer geslaagd beoordeeld. Er 
kon veilig en gezellig gespeeld 
worden. De bar kon alleen als 
afhaalfunctie gebruikt worden. 

Veel mensen hebben zich 
belangeloos ingezet om deze 
3 Oktober traditie mogelijk te maken. Het programmaboek-
je werd weer kosteloos ontworpen door Grafi sch bureau 
Christine vd Ven en gedrukt door drukkerij Laborvincit van 
Hans de Graaff. De haring werd ter beschikking gesteld door 
de 3 Octobervereeniging evenals de wisseltrofee (de prach-
tige, zwaar verzilverde Hutspot). Tot slot werd een subsidie* 
verkregen van de gemeente Leiden om dit sportevenement 
weer mogelijk te maken. 

Zowel bij de lunch als bij de prijsuitreiking kwamen leden 
van de 3 Octobervereeniging belangstellend toekijken. 
De wisseltrofee werd door Annette Los en Lodewijk Wisse 
aan de winnaars uitgereikt. De winnaars van de Hutspotdrive 
2021 waren Peter Zwart en Jean Paul Vis. Hun namen worden 
in de wisseltrofee gegraveerd.

De organisatie dankt alle vrijwilligers 
die het evenement mogelijk hebben 
gemaakt. 

André America

*Er werd een subsidie verstrekt van€500 voor zowel de Hutspotdrive (€250) als voor de 
Barre Winterkroegentocht €250) in maart 2022.

Denksportcentrum zoekt vrijwilligers
Jawel, je hebt het goed gelezen: we mogen in de Morsbuurt blijven. Wellicht heb je in het verleden gehoord dat het vorige 
bestuur, die het Denk Sport Centrum (DSC) 19 jaar heeft gerund, ruim 3 jaar geleden heeft besloten om de handdoek in de 
ring te gooien en het DSC te verkopen. Ze kreeg de exploitatie al jaren niet rond. Dit is mede de oorzaak dat er zoveel achter-
stallig onderhoud aan het gebouw is. Dat het nieuwe bestuur de afgelopen 3 jaar op zoek is geweest naar nieuwe huisvesting 
was natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het onderhoud aan het pand.

Nieuwe plannen voor onderhoud
Gelukkig is de verkoop van de baan en we zijn nu dan ook bezig om geld en vrijwilligers te zoeken om de binnen- en buiten-
kant weer op te knappen. Voor de buurt is waarschijnlijk de buitenkant het belangrijkst. Zo gauw we de vrijwilligers gevonden 
hebben, zullen we beginnen met het schoonspuiten van het pand, de planten bij de fi etsenstalling snoeien en het houtwerk 
van een nieuw kleurtje voorzien.

Verhuur
Op de grotere vlakken gaan we de diverse denksporten uitbeelden. De lamellen gaan weg waardoor er een meer open inkijk 
in het gebouw ontstaat. Binnen krijgen we nieuwe vloerbedekking, een nieuw lichtplan en nieuwe kleuren. We hopen met 
deze nieuwe uitstraling onze ruimte overdag te kunnen verhuren aan bijvoorbeeld buurtverenigingen voor bijeenkomsten of 
vergaderingen.

Wij zouden ook graag dagactiviteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan klaverjassen. 
Kortom van alles is mogelijk. Ik hoop dat de buurt hier veelvuldig gebruik van gaat maken.

Vrijwilligers gezocht
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die voor deze activiteiten het DSC zouden willen ope-
nen en aanwezig kunnen zijn. Een soort van beheerder zeg maar. Dus zit je thuis en wil je af 
en toe iets om handen hebben, kom ons helpen!

Wij hopen op een prettige samenwerking met de buurt.

André America
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Galgen van Leyden

Onlangs heeft Theo Gijzenij een boek geschreven met als 
titel ‘Leiden’sweg’. Reden voor de redactie om hem te 

vragen of hij ook een mooi verhaal had over de Mors. 

Het galgenveld van het oude Leyden lag waar nu de loodsen 
staan van roeivereniging Njord, aan het Galgewater. Mensen 
die in hun hoofd deze galgen associëren met de bijbelse gal-
gen en kruisiging, zitten mis. In het bijbelse verhaal werd je 
levend aan dat kruis gehangen en daar stierf je aan. In Leyden 
niet. Daar werden misdadigers berecht door de schout en z’n 
zeven schepenen. Heel in ’t begin op de beroemde ‘blauwe 
steen’, die ook nu nog in het wegdek op de Breestraat ligt. 
Later gebeurde dat op ‘het Gerecht’. Daarom heet dat plein 
ook zo. Nadat daar ter plekke het vonnis was voltrokken, 
werd het lijk via de Houtstraat naar het Rapenburg gebracht 
en per boot via het Kort 
Rapenburg, linksaf de Rijn 
op naar het Galgenveld 
gebracht en daar ten toon 
gesteld. Een echt fantastisch 
verhaal (helemaal waar?) 
stamt uit 1595, toen niet een 
mens, maar een hond! zo te 
kijk werd gesteld, en aan de 
galg bungelde.
We zouden zelfs kunnen 
stellen dat op het grondge-
bied van wat nu het Mors-
kwartier heet, de eerste 
‘periodieke tentoonstelling’ 

werd gehouden, zonder dat er sprake was van een museum. 
Ook de toegang was gratis. Kom daar nu eens om!

In de wintermaanden mochten professoren van de oudste 
universiteit van Nederland (de Leidse dus, uit 1575) soms zo’n 
lijk van de galg afhalen om er medisch onderzoek aan te 
doen. Enerzijds om er zelf wijzer van te worden en ander-
zijds om onderricht te geven aan de studenten. De eerste 
hoogleraar die op deze wijze zo’n publiekelijke anatomieles 
gaf, was Pieter Pauw in 1589. 

Een vraag die we onze grijze hersencellen ook kunnen 
stellen is: Waarom lag ons galgenveld juist daar? Was dat 
toevallig of was die plek bewust uitgekozen? ’t Zal toch één 
van de twee moeten zijn. Uitgedacht… weet u het? Welaan, 
de burgerlijke autoriteiten onder leiding van de vier burge-
meesters (van oudsher voor elk van de oorspronkelijke vier 
kwartieren één burgervader) hadden wel degelijk bewust die 
locatie uitgekozen. De reden voor juist déze plek, was dat 
het meeste verkeer richting Leiden daar langs kwam. 

In plaats van aan de Vliet achter de ‘Naeckte Sluijs’ of ergens 
langs de Maredijk richting Haarlem via Kaag en daarna het 
Leidsche meer - vanaf Haarlem bekend als de Haarlemmer-
meer - om maar een paar andere kandidaten te noemen. 
40%, misschien wel 50% van de mensen die naar Leiden 
kwam, kwam via het zuiden vanuit steden als Delft, 
Den Haag, Rotterdam, zelfs uit Dordrecht. Waar rond 1200 
Leiden de bestuurlijke hoofdstad van het graafschap Holland 
was, was Dordrecht de economische hoofdstad van Holland. 

Gedachtig het tentoonstellen van de lijken, is nu de bedoe-
ling van toen duidelijk geworden: een afschrikkend voor-
beeld. Een boodschap van: kijkt bezoekers, wees welkom, 
maar gedraagt u, want anders kan het slecht met u afl open! 
En door het galgenveld in het Morskwartier te plaatsen was 
het rendement hoger dan wanneer het elders zou zijn gele-
gen. Een stukje veiligheid en preventie voor de eigen burgers 
misschien? Iets om ook nu van te leren?

Theo Gijzenij

Heeft u belangstelling voor het boek van Theo Gijzenij, 
neemt u dan even contact op met de redactie via
info@morsetekens.nl

Galg aan het Galgewater bij Leiden’, Melchior 
Bolstra  1680; Archief Hoogheemraadschap 
Rijnland

Plattegrond van de stad Leiden’, Pieter Sluyter; Erfgoed Leiden
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Open Atelier Robijn
In het voormalige Zorgcentrum Robijnhof was een schilder-
club actief met de toepasselijke naam “Schilderclub Robijn-
hof”. Omdat eerst het zorggedeelte en nu ook het aan-
leungedeelte van Robijnhof gaat verdwijnen moest de club 
een nieuw onderkomen zoeken. Dat heeft de club gelukkig 
gevonden, in Huis van de Buurt Morschwijck. Bij deze nieuwe 
start past ook een nieuwe naam: Open Atelier Robijn. 

Open Atelier Robijn heeft ter ondersteuning een subsidie 
ontvangen van Fonds 1818. Hierdoor kunnen nieuwe leden 
komen kennis maken met verschillende technieken, zonder 
direct materiaal te hoeven aanschaffen. 

Er is een basispakket aan materiaal aanwezig. Er wordt geen 
“les” gegeven, maar de verschillende leden, met elk hun 
eigen talenten, helpen elkaar. 

Voor ieder die een keer wil komen kijken, schilderen, teke-
nen, staat de deur open en de koffi e klaar. 
Iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur. Het Huis van de 
Buurt vraagt per keer een bijdrage van €1,-.

Wies op ’t Roodt

Wandelen met de wethouder

Precies een jaar geleden, in het decembernummer van 
2020, schreven we over de Mors8-wandeling door de wijk. 

Een routekaartje met een beschrijving kunt u nog steeds 
vinden op de website van stichting Morslint,
morslint.nl/mors8-wandeling. Het voordeel van zo’n vaste 
wandeling is dat je op een gegeven moment niet meer hoeft 
na te denken over waar je loopt. 
Het nadeel is dat je je zo langzamerhand steeds meer ergert 
aan onvolkomenheden van die route. Die liggen niet aan de 
route zelf. Met elke andere zou je op dezelfde soort onvolko-
menheden stuiten. Het zijn meer voorbeelden van situaties – 
ditmaal in de Mors – die eigenlijk aangepakt zouden moeten 
worden. Maar als niemand er over begint, blijft het zoals 
het is. Dus hebben we die punten maar eens beschreven op 
morslint.nl/mors8-wandeling-voetgangerservaringen. De 
voormalige wijkregisseur Marco Versluis maakte de wethou-
der Ashley North daar op attent en organiseerde dat we met 
hem een aantal van die punten langs konden gaan. 

De meesten kunnen worden meegenomen in het riolenpro-
ject Hoge Mors en om die reden was ook David van Zanten, 
de projectleider, er bij aanwezig. Ook onze verkeersdeskundi-
ge Alex van Loon ging mee.

Waar we als eerste langs liepen was een van de ingangen 
naar het Morspark bij de Topaaslaan. Het is daar best vaak 
goed druk en dan zou je er omheen willen wandelen om al 
die bewegende mensen en spelende kinderen niet te hinde-
ren. Maar dat is praktisch onmogelijk door een veel te smal 
voetpad waar de geparkeerde auto’s ook nog overheen ste-
ken. Je kunt natuurlijk langs de fl ats gaan lopen, maar dat is 
lang niet zo aantrekkelijk als langs het park. Goedbeschouwd 
is daar ruimte ge-
noeg.

We vervolgden onze 
weg door het parkje 
naar de Dr. Lelylaan 
en liepen daarna 
over een niet bijster 
goed onderhouden 
trottoir naast het 
fi etspad. Maar er ligt 
hier tenminste een 
trottoir. Dat is anders 
als we aankomen bij 
de T-splitsing met een fi etspad richting
de sportvelden. Daar houdt het trottoir op! En dus moeten 
we hier over het fi etspad lopen om vervolgens op de voet-
gangers/fi etsbrug rechts weer over trottoir te kunnen lopen. 
Omdat hier ook veel snelfi etsers komen, is dit af en toe wel 
een lastig te nemen hindernis.
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Lelylaan

Topaaslaan
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Lage Morsweg 22, Leiden

Wij gingen tussen de sportterreinen door naar 
de Agaatlaan en kwamen bij een bijzonder merkwaardige 
constructie. Om over te steken zouden we nu door een fiet-
senstalling naar de zebra moeten lopen. Het kan haast niet 
onlogischer. Met een kinderwagen of rolstoel is dit niet te 
doen. Veel beter was het geweest als de zebra was aange-
legd rechts naast het verlengde van het fietspad. Voor auto’s 
is dat ook duidelijker, de zebra ligt immers nu eigenlijk nog 
in de bocht van de Smaragdlaan.

Over de Hoge Morsweg en door de Aquamarijnstraat gingen 
we naar het schelpenpad bij de Azurietkade. Als we verder-
op naar het Granaatplein willen oversteken, missen we een 
verbindend stukje. Het gevolg is deze winter goed te zien: 
platgelopen gras. Beetje jammer wel, zeker als je met een 
kinderwagen of rolstoel bent.

Bij de hoek van de Azurietkade en de Amethystkade maak-
ten we een speciale foto van de groep. De wethouder aarzelt 
als we hem melden dat dit een historische foto wordt. Maar 
als we de reden vertellen, vindt hij het goed. Immers, als de 
plannen van de gemeente met betrekking tot het Wernink-
terrein bewaarheid worden zal deze rustige kruising er niet 
meer zijn. Dan ligt hier een tunnel, geschikt voor autover-
keer. 

Het is nu aan het riolenproject Hoge Mors om een aantal van 
genoemde punten ter hand te nemen. Wat er van de overige 
punten komt, moeten we maar afwachten.

Ger Koper en Joan Goselink

De Kleine wintervlinder 

Vrolijk fladderend op zonnige voorjaars- en zomerdagen, 
zo kennen we vlinders. Maar nee, zulke dagvlinders zijn 

de uitzondering; het overgrote deel vliegt juist rond in het 
donker. Vooral tijdens zwoele avonden en nachten. Maar ook 
daar zijn weer uitzonderingen op. Juist op winteravonden is 
een klein groepje soorten actief, voornamelijk uit de vlinder-
familie van de Spanners.
Door ‘s nachts te vliegen ontkomen ze aan al die zichtjagers, 
en door ’s winters te vliegen ook nog eens aan vleermuizen. 

Maar waarom zou je dan nog vliegen? Om energie te sparen 
zijn bij een deel van deze soorten de vrouwtjes vleugelloos.

In ons land gaat het om twaalf soorten Spanners. De Kleine 
wintervlinder is daarvan veruit de talrijkste, ook te vinden in 
stedelijke omgeving. Ik heb mannetjes vier keer bij mij thuis 
aangetroffen.

De Kleine wintervlinder is een onopvallende soort; de man 
met bruingrijze voorvleugels en wat lichtere achtervleugels, 
met vage strepen en bandjes; spanwijdte is ongeveer 3 cm. 
Net als bij alle Dagvlinders en diverse andere Spanners, zijn 
de rusthoudingen niet alleen met gespreide vleugels, maar 
ook met de vleugelparen boven het lijf (zie foto’s). 
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Man, foto Gerard v.d.Klugt

Vrouw, foto Wouter Moerland

Agaatlaan

Granaatplein
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De vliegtijd is van half oktober tot eind december. De 
mannetjes worden aangetrokken door straatlantaarns en 
buitenverlichting.

Hoe kunnen de vrouwtjes zich dan verspreiden? Niet gemak-
kelijk. Zij kunnen alleen maar op takken en boomstammen 
omhoog en omlaag klauteren. Maar gelukkig weten ze met 
hun geur volop paarlustige mannetjes te lokken. 

De sterkste krachtpatsers onder hen zijn in staat met het 
vrouwtje op hun rug naar andere, nog geschiktere bomen te 
vliegen.

Maar, zoals alle Spanners, verspreiden ze zich nog op een 
andere manier: de jonge rupsjes laten zich aan spinseldraden 
met de wind meevoeren, als ballonvaarders. Een trucje dat 
ook spinnetjes beheersen. 
De Spanners zijn genoemd naar het merkwaardige loopje 
van de rupsen. Omdat ze achteraan maar vier schijnpootjes 

hebben, kunnen ze niet anders. De spanrupsen krommen 
eerst hun middenlijf in een boog, en vervolgens laten ze het 
voorlijf los om deze verder te strekken en neer te zetten. De 
meeste spanrupsen lijken op bruine of groene takjes. Zo ook 
de groene rups van de Kleine wintervlinder, die moeilijk te 
onderscheiden is van diverse andere rupsen.

De eitjes worden in november en december op bladknoppen 
gelegd. De rupsen van de Kleine wintervlinder leven van 
april tot juni. Daarna laten de volgroeide rupsen zich aan een 
draad zakken en verpoppen ze in de strooisellaag, om vanaf 
oktober als vlinder tevoorschijn te komen.
Tegenover een bijzondere levensloop staat dat de rupsen niet 
bepaald kieskeurig zijn in hun voedsel. Hoewel eikenblad 
favoriet is, eten ze het loof van wel vijftig andere soorten bo-
men en struiken. Boomkwekers en fruittelers zijn niet bepaald 
blij met ze. Mezen en andere zangvogels juist wel, want de 
rupsen zijn uitstekend voedsel voor hun opgroeiende jongen.

Let dus nog deze maand goed op of je ’s avonds in het neve-
lige licht van een kerstlamp iets kleins ziet fl adderen. Grote 
kans dat het de Kleine wintervlinder is. 

Gerard van der Klugt

Webpagina’s:
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlin-
der/kleine-wintervlinder 
https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/publicaties/herken-
ningskaarten 

Man, foto Gerard v.d.Klugt

D
ie

re
n

 v
an

 d
e 

M
o

rs



28  Morsetekens

December 2021

WIJK                ***          CHAUFFEUR
HERFST  *******   WIEL 

SNEEUW  ******   JAS 
ROZEN  ****   MAN 

SKI   ***   ROOSTER 
PERK   *****   TUIN 
LIJK   *****   BOEK 
VERVOER  ******   BURG 
PAKJES  *****   MAAL 
BIER   ******   BAAR 
KOETS  ****   ANTENNE 

KERST  *****   VREUGDE 
WAS  ******   SUIKER 

BOEKEN ****        KALENDER 
WOND ********WERK 

DAK ****   STEEN 

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 6 februari 2022 naar: info@morsetekens.nl. Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon ter waarde van 
15 euro verloot. 

Wijkmagazine voor de Mors Leiden

Oplossing oktober 

HERFST BLAD       WIJZER 
VERF  LAK  MOES 

WEG  WIJZER  PLAAT 
KOEK   BLIK   OPENER

VIS      SCHOOL SLAG
VOOR   DEUR  MAT 
VIS   SMAAK  LOOS 
KLEI   GROND  PACHT 
PARTNER  VERLOF  DAGEN 
SCHOOL  TIJD  LOOS 
POOL  STER  REN 

MOTOR  RACE  KAMPIOEN 
TRAP  FIETS  BEL 

RING  VINGER   TOP 
VUUR              ZEE          MEEUW

Uitkomst: bliksemdetectie
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