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Wie gaat wandelen in de Morswijk,
doet er goed aan een schaar, wat
zakjes en een grote tas mee te
nemen. Deze week zit er bij de
buurtkrant Morsetekens een boek-
je met daarin tips en vindplaatsen
van eetbare planten in de wijk.
Ellis Grootveld woont al ruim
vijftien jaar in de Mors en zag
tijdens haar wandelingen hoeveel
eetbare planten er zijn. Ze hoopte
een kaart te maken met alle soor-
ten, vindplaatsen en recepten.
Mede door hulp van de Stichting
Morslint werd het geen kaart, maar
een heel boekje. Ger Koper, web-
master van Morsetekens, wilde het
eerste exemplaar aanbieden aan
wethouder Ashley North. Koper
nodigde mij uit om samen met
North een gedeelte van de wande-
ling te lopen. Het eerste exemplaar
werd behalve door Koper ook aan-
geboden door Yvonne Nicasie die
de opmaak verzorgde.

De presentatie was uitgerekend
op de enige dag dat het deze week
contant regende. Ondanks de regen
liepen we toch een gedeelte van de
route waarbij ook Incluzio Buurt-
coach Femke Bolding zich aan-
sloot. Het is niet te hopen dat er
nog keer een lockdown komt, maar
als de winkels dicht zijn, kan je in
de Mors gewoon langs de weg je
boodschappen doen voor een sma-
kelijke maaltijd.

Plantage
Muziekliefhebbers kunnen hun
hart weer ophalen in Café de Plan-
tage. Al jarenlang komt een groep
muzikanten elke twee weken bij
elkaar om samen muziek te ma-
ken. De grote drijfveer en organisa-
tor er achter is gitarist Ben van
Leeuwen, die zelf onder andere in
de band Doggy Dike speelt.

Vanwege corona zijn er de afge-
lopen twee jaar vrijwel geen sessie-

avonden in het café geweest. In de
zomermaanden weken van Leeu-
wen en de muzikanten nog wel
eens uit naar het Plantsoen.

Dinsdagavond kwamen er onge-
veer vijftien muzikanten en kon-
den de bezoekers genieten van de
mooiste nummers die varieerden
van folkmuziek zoals ’What shall

we do with the drunken sailor’
maar net zo makkelijk klonk even
later ’White Rabbit’ van ’Jefferson
Airplane’. Barkeeper Marlous van
Wetten stond zichtbaar te genie-
ten van de gezellige sfeer in het
café. Ze vertelde, ’ik word hier zo
blij van als je al die vrolijke men-
sen ziet en de muziek hoort, dan
besef je extra hoe erg we dit gemist
hebben’.

Sleutelstad
Deze week was het precies twintig
jaar geleden dat de Leidse nieuws-
website Sleutelstad opgericht
werd. Eigenlijk stond oprichter en
eigenaar Chris de Waard er don-
derdag helemaal niet bij stil. Het is
dat een van de redactieleden hem
er op attendeerde en een ander
redactie lid een bloemetje kwam
brengen.

Ik ging ’s middags even langs en
kreeg een stukje historie te horen.

De website begon heel klein en
werd thuis aan de keukentafel
gemaakt. Het eerste artikel ging
over een 26-jarige Leidenaar die bij
het station was aangehouden we-
gens rijden onder invloed op zijn
brommer.

In 2005 kwam de radio er bij.
Voor die tijd was de Waard vrijwil-
liger bij Holland Centraal en had
diverse piratenzenders. Vanaf dat
moment ging het snel en verhuisde
de redactie naar het Trouwstraatje
en vandaar naar de Evertsenstraat.
Sinds twee jaar zit Sleutelstad in
het bedrijvencentrum Tieleman en
Dros. Veel nu bekende DJ’s zijn
begonnen bij Sleutelstad zoals
Olivier Bakker en Andries Odijk
van 3 FM. Ook Rachid Finge,
journalist, nieuwslezer en commu-
nicatie manager bij Google begon
ooit bij Sleutelstad. Alles bij elkaar
opgeteld toch wel een reden om
even op te proosten.

leidse glibber
Een feestje, een brrel, een
festival? Emile ’Leidse Glibber’
van Aelst is er bij.

Café de Plantage sessies. FOTO’S EMILE VAN AELST.

Het swingt weer in Café De Plantage en eetbare planten in De Mors

Twintig jaar stadsnieuws

Eetbare planten in de
Morswijk, gezellige mu-
ziek in Café de Plantage
en een bescheiden feest-
je bij Sleutelstad. In alle
opzichten was het een
smakelijk weekje.

Ger Koper, Ashley North, Yvonne Nicasie en Femke Bolding. Ben van Leeuwen. Chris de Waard.
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