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Martijn Hoogeland

Van de bestuurstafel /
Voor het bestuur is het nu even uitpuffen van een drukke periode. We
kunnen terugkijken op geslaagde
Monumentendagen, buurtbarbecue en 3 oktoberviering, inclusief
fotowedstrijd. Voor het bestuur en,
vooral niet te vergeten, de vrijwilligers een intensieve periode. Reden
voor ons om volgend jaar de buurtbarbecue naar het voorjaar te verschuiven. We vinden de spreiding
van activiteiten dan beter. Over
de invulling denken we verder na,
suggesties zijn natuurlijk welkom.
John Marks heeft ook al opgemerkt dat er per maart 2015 drie
vacatures zijn. Zelfs een duo secretaris waarborgt geen continuïteit.
Jasper heeft andere prioriteiten
op het moment en ik zelf verruil
het stadscentrum voor een dorpscentrum. Het secretarisschap is
een mooie rol. Op de hoogte van
allerlei lokale ontwikkelingen en
spreekbuis naar de leden, gemeente en andere organisaties. Ik raad
iedereen aan het een tijdje te doen,
beginnende aanstaande maart.
Verder zijn we bezig met de organisatie van een ondernemerswerkgroep en nemen we deel in
discussies over de inrichting en
uitvoering van herinrichting van
Morsstraat, Morspoortplein, Singelpark (het deel Park de Put en
Volkenkundig Museum) en de
Lammermarktgarage.
De Algemene Leden Vergadering
is 9 maart 2015 en dit keer zal op
de agenda staan de modernisering
van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een van de belangrijkste punten is een eventuele
naamsverandering van de de vereniging, dus zet de datum alvast
inde agenda.
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van de voorzitter
Gezocht: voorzitter m/v
In maart wil ik het voorzitterschap van de Buurtvereniging overdragen. Na 4 jaar, een Kabinetsperiode, is het tijd dat iemand anders het
roer overneemt. Deze aankondiging is vooral een uitnodiging aan de
leden van de buurtvereniging om zich kandidaat te stellen. Het was
en is leuk werk, maar er zijn andere activiteiten die mijn aandacht
vragen. Zoals u elders kunt lezen komen er nog twee vacatures: een
nieuwe secretaris, want Martijn gaat verhuizen, en een ‘gewoon’ lid.
Met ruim 120 leden zijn we flink gegroeid. We hebben een bloeiende
Buurtkrant en, heel belangrijk, enthousiaste vrijwilligers zetten zich
in. De ondernemers uit de Morsstraat praten met het bestuur over
een werkgroep die met de gemeente kan overleggen over de ondernemersbelangen in de buurt. We zijn een belangrijke gesprekspartner
bij het bepalen van de inrichting van het Morspoortplein als onderdeel van het Singelpark en het opknappen van de Morsstraat.
Drie oktober op de kade van het Kort Galgewater is na drie jaar een
breed gewaardeerde traditie aan het worden. Dat is een concreet product van de samenwerking met de Stichting Historische Haven Leiden die dit jaar 30 jaar bestaat. Die relatie is een stuk beter dan in de
tachtiger jaren, toen het vooral ging over overlast.
Het bieden van een platform voor overleg over (soms strijdige) belangen van buurtgenoten, het behartigen van die belangen bij de gemeente vind ik bij uitstek de rol van de buurtvereniging. Het organiseren van activiteiten die buurtgenoten met heel diverse achtergrond
met elkaar in contact brengen, zoals de buurtborrels en de jaarlijkse
barbecue, hoort daarbij. De dorpspompfunctie.
Kost het veel tijd? Dat valt mee, maar het is wel vooral avondwerk. Een
keer per 6 weken een bestuursvergadering, een aantal malen per jaar
overleg met de andere Binnenstadsbuurtverenigings-voorzitters (een
prachtig Scrabblewoord), overleg met de gemeente en tijd voor deelnemen aan de activiteiten.

Altijd al willen schrijven?
Redacteur m/v gezocht
De Buurtkrant zoekt redacteuren m/v. Je weet wat er speelt in de
buurt, of je wilt dat graag weten, je hebt goede ideeën voor deze krant,
je bent niet bang voor een publiek van zo’n 400 huishoudens en je
kunt vier keer per jaar tijd in je agenda vrij maken om, met een stel
enthousiastelingen, verslag te doen?
Mooi, dan zoeken we jou.
Stuur een mailtje met je ambities naar info@buurtkrant.nl en we nodigen je uit voor een gesprek.
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Hoera! Gratis parkeren in de Morsportgarage / Willemijn Menken
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Het wonder van Leiden /

Buurt vanaf parkeerdek 4

Willemijn Menken

Het illustreert de daadkracht van onze Buurtvereniging: vanaf 31 oktober 2014 mogen
buurtbewoners die een straatparkeervergunning hebben hun auto ook gratis overdekt
in de Morspoortgarage zetten. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het enige wat ze daarvoor nodig hebben, is een toegangspas. Een gesprek met John Marks.

In een onbewaakt ogenblik viel katertje Tuk – 8 maanden oud – plons! in
het Kort Galgewater. Oorzaak: een stelletje meerkoeten, vlak bij de kant.

Toegang garage

Aanleiding:
de verdwenen
parkeerplaatsen
De parkeerdruk in onze buurt
is de laatste jaren toegenomen.
Toen de binnenstad één vergunning kreeg, kregen onze buurt en
de Transvaalbuurt er ‘stationsparkeerders’ bij: mensen die ’s ochtends graag hun auto vlakbij CS
zetten, om vervolgens op de trein
te stappen. Parkeren op de Beestenmarkt mocht al veel langer niet
en ook het Morspoortterein was
verdwenen. Met de komst van de
Lammermarktgarage, de ondergrondse afvalcontainers en de
herinrichting van het Morspoortplein zullen steeds meer plaatsen
verdwijnen.

muziek in de oren. We hebben B&W
geschreven met ons voorstel plaats
te reserveren voor onze buurtbewoners in de Morspoortgarage. Dat
stuitte natuurlijk op verzet, want
zo’n garage moet in de eerste plaats
rendabel worden.”
Dubbele vergunning
Er moesten verkiezingen overheen gaan, voor het voorstel serieus overwogen kon worden. Maar
toen is het ook snel gegaan. “Robert Strijk nam ons voorstel serieus
in behandeling. Het resultaat is een
experiment van een jaar, waar we
hartstikke blij mee zijn. Onze bewoners mogen nu op straat én in de garage parkeren.”

Experiment van 1 jaar
Een brief naar de wethouder
De garagevergunning loopt een
John Marks, voorzitter van de
jaar. Ervaringen worden getoetst
buurtvereniging en actief mein enquêtes en daarna kijken alle
depleiter voor acceptabele parpartijen of de vergunning daadkeermogelijkheden voor buurtwerkelijk in een behoefte voorbewoners, vertelt. “Toen ook het
ziet. De gemeente zal bovendien
parkeren in de Transvaalbuurt geconclusies trekken voor de nabije
reguleerd zou worden, is Gosse Ofparkeertoekomst van de Lammerfringa er bovenop gedoken. Tijd voor markt en later de Garenmarkt.
actie. Van buurtvereniging Pancras
West hoorde ik dat zij door de geStaan = staan
meente gecompenseerd waren met
Natuurlijk houdt de garage ook
plek in de garages van Albert Hecommerciële doelstellingen. Om
ijn en Hoogvliet. Dat klonk mij als
daaraan tegemoet te komen, is de

Eigenaren Niels en Willemijn van Kort
Galgewater 7 kregen het pas in de gaten toen hij er alweer uit was en binnen, kletsnat, de trap opracete. Het is
een klein wonder dat hij zelf weer uit
het water is geklommen, begrijpen we
van Aaf Verkade, oprichter van ‘Kat uit
de Gracht’, een Leids wijkinitiatief.

buurtvereniging overeengekomen
dat buurtbewoners alleen parkeren op dek 2, 3 en 4. Daarnaast
kan het zijn dat de garage niet toegankelijk is voor buurtbewoners
op dagen met verwachte, grote
drukte. Het gaat dan om hoogtijdagen zoals 2 en 3 oktober. Bewoners worden daar vooraf over geïnformeerd. Maar: staan = staan. Als
de auto al in de garage staat, hoeft
‘ie niet weg.
Er zijn nog toegangspassen
Animo is er zeker, want van de 138
toegangspassen die er te vergeven
zijn, waren er begin november al
50 opgehaald. Maar op zijn ze niet.
Nog een triomf
De ingang van de parkeergarage
blijkt overigens niet hoog genoeg
voor bestelbusjes. Voor eigenaren van zo’n busje is de vergunning dus geen uitkomst. Gelukkig
zijn de gezamenlijke buurtverenigingen ook voor hen in de
bres gesprongen: alle binnenstadbewoners mogen straks met
hun vergunning óók parkeren in
de ring rondom de binnenstad,
waar eerder geen sprake van was.
John Marks: “Het illustreert maar
weer dat we, met de gezamenlijke
buurtverenigingen, een belangrijke

gesprekspartner zijn geworden van
B&W. We worden gehoord en problemen worden aangepakt. Het is
zo belangrijk dat dit werk gedaan
wordt!”
Blik op historische kades
John verwacht dat er nog een
andere reden is dat de parkeerschaarste zal toenemen. “De gemeente ziet toch ook graag dat onze
historische kades verlost worden
van al dat blik. Het erfgoed moet bewaakt worden en de auto’s zullen
verder en verder het centrum uitgedrukt worden. Toerisme is en blijft
een economische factor van formaat. Toch wordt het belang van de
bewoners door de gemeente gezien.
Dat laat dit experiment wel zien.”

Heeft u een parkeervergunning, maar nog geen
toegangspas voor de garage? Ga met de afhaalbrief naar de receptie van
het Stadskantoor op het
Stationsplein. Het experiment loopt nog tot 31
oktober 2015. Geen brief
meer?
Stuur een mailtje naar
parkeermanagement@
leiden.nl

Waterkwaliteit grachten
Wat moet je eigenlijk doen als een
kat in het water valt? Is het nodig de
kat te wassen, bijvoorbeeld? Aaf Verkade weet te vertellen dat het water in
de Leidse grachten heel erg schoon
is. “Fenomenaal schoon zelfs, kijk
maar op mijn website www.onderwaterinleiden.nl. Als er geen olielaag op
het water ligt of heel veel kroos, hoef
je hem in de zomer niet te wassen. In
de winter wel, dan moet een kat die
in de gracht gevallen is, weer op temperatuur komen. Was ‘m met warm
water en dep goed droog met een
handdoek.”
Kijk voor tips & preventie op www.
katuitdegracht.nl.
Oproep
Ook ervaring met een kat te water in
onze buurt? Vertel het de buurtkrant.
Bij genoeg meldingen kan Kat Uit de
Gracht bemiddelen bij de gemeente,
voor het plaatsen van een speciaal kattentouw langs de kade.
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Drukker in de Narmstraat / Niels Menken
Bij het kopen van een oud pand kun je verrassende ontdekkingen doen. Een oud
plafond, beschilderde balken, een oude krant. In mijn geval las ik het adres van
de juist gekochte woning in een artikel: Narmstraat 7. Hier woonde een begaafd
iemand met een bijzondere hobby: drukken. Zijn werk is in boekvorm verschenen. Dat boek heb ik gekocht.
Pers No. 14

Pers no. 14 / omslag

Weinig buurtgenoten kenden hem want hij liet zich
niet vaak zien. Hij was immers altijd aan het werk.
Maar onder amateur boekdrukkunstenaars was hij
zeer bekend.

Als jonge jongen begon hij in 1981 bij zijn ouders in
Overveen, later verhuisde hij naar Leiden, naar de
Kennedylaan no. 14. Zo kwam zijn drukkerijtje aan
de naam ‘Pers no.14’. De verhuizing naar de Narm
straat in 1996 leverde hem de ideale ruimte om door
te drukken.

Het boek geeft chronologisch het overzicht van zijn
productie weer. Veel gedichtjes en grappige plaatjes en teksten. Een grafisch kunstenaar waarvan het
meeste werk in het boek voorkomt, is Arjenne Fakkel.
Om iets meer te weten over Ernst heb ik Arjenne opgezocht, eerst op Google en daarna in haar atelier

Gespot:
de buitenbieb
/ Nel Hansen
Op de Kruisstraat heeft nr. 34 een
inspirerend hoekje ingericht met
boeken om mee te nemen. Voor
niets! Een boek erbij zetten, mag
natuurlijk ook.
vertelt Arjenne terwijl er op tafel een door Ernst gemaakte linoleumsnede ligt.
‘Met houten letters drukte hij kleur voor kleur pamfletten, waar vele drukgangen voor nodig waren. De ruimte achterin de garage lag helemaal vol met letters en
letterbakken.’
Zijn werk staat bol van de absurde humor, zoals het
jaarlijkse ‘magazine ter bevordering van het nieuwe
jaar’ genaamd ‘Plop!’ van
de fictieve uitgeverij ‘wederzijds voordeel’. Een geboortekaartje meldt: ‘Hoera het
is weer tijd om te baren, dan
gaan we wassen & schuitje
varen’. Bij goede bestudering van de vele (druk)werkjes lig je het hele boek lang
dubbel. Het tekenwerk van
kunstenaars Arjenne Fakkel
en ook haar broer Remco is prachtig.
Arjenne kent Ernst al sinds hij zes was, en ze kent
hem als geen ander. ‘Hij was bang voor mensen, verlegen en sociaal erg onhandig. Maar het was geen zonderling figuur. Hij had juist veel humor en was ook buitengewoon intelligent, misschien iets té. Ernst was een

Rijk geïllustreerd boek

aan de Zandstraat. ‘Ernst was een fantastische drukker, creatief en met een ontzettend doorzettingsvermogen. Hij drukte voor iedereen uitnodigingen, rijmpjes, geboortekaartjes, nieuwjaarswensen enzovoorts’,
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verschrikkelijk harde werker. Hij werkte bij een speciaaldrukkerij, waarvoor hij om half zes de deur uitging. Als
hij ‘s avonds thuiskwam ging hij aan het werk in de garage, soms nachten lang door. Heel bevlogen was hij.’

Eén drukwerk is behouden

Van de drukkerij is na de verkoop niets meer over op
de Narmstraat. De persen, letterbakken en andere
toebehoren zijn verkocht aan andere bibliofiele amateurs. De Victoria pers staat bij de Leidse drukkerij
Mostert.
Eén mooi werk van de bevlogen drukker is wel achtergebleven in het pand. Het plafond van het trappenhuis had een kleurrijk systeemplafond met TL verlichting er in. Deze aparte inrichting heb ik als nieuwe
eigenaar verwijderd, maar gelukkig niet meteen naar
de Milieustraat gebracht. Het bleken door Ernst zelf
gedrukte panelen te zijn. In het boekje staat een voorbeeld van een lampekap met op dik folie gedrukte clichés in verschillende kleuren, net als de panelen in
het plafond.
Deze herinnering aan een begaafd kunstenaar, die
vorig jaar september overleed, krijgt een mooi plekje
aan de wand in de garage.
Het boek ‘Pers No. 14 Leiden’ is te bestellen bij uitgeverij ‘de Buitenkant’ Amsterdam.
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Morspoortbrug krijgt groot onderhoud / Frits van der Mark
Begin volgend jaar wordt de Morsportbrug gerenoveerd. De brug zal voor alle verkeer
worden afgesloten. Voor voetgangers en fietsen wordt een noodbrug aangelegd, auto’s
zullen moeten omrijden. Naar verwachting zal deze situatie vier tot vijf weken duren.

Aanpak houtrot in meerpalen /
Aanpak renovatie

Met Hans van Kernebeek, projectcoördinator van het Ingenieursbureau van de gemeente Leiden, sprak ik over
de renovatie van de brug. Hij vertelt dat de brug eigenlijk
al in 2014 zou worden aangepakt. Men was echter bang
dat bij het eventueel uitlopen van de werkzaamheden
de brug tijdens kerstmis en oud en nieuw ook buiten gebruik zou zijn. In grote lijnen houdt de renovatie in dat
de bovenbouw van de brug geheel zal worden verwijderd
en elders zal worden opgeknapt. Verder zullen alle dekdelen van de brug worden vernieuwd. De houten damwanden aan de singelzijde zullen ook worden vervangen.

Historische kleuren

Langsdoorsnede van de Morspoortbrug (1984).

Hout en beweegbaar

De Morspoortbrug is samen met de Morspoort
beeldbepalend voor onze buurt. In een bijdrage voor
de Buurtkrant 29 (maart 2004) schreef ik over de geschiedenis van deze brug. Deze verbindt al meer dan
vier eeuwen de Morsstraat met de Morsweg. De brug
is nog altijd van hout en daarom onderhoudsgevoelig. Hij is al zeker 10 keer totaal vervangen en evenveel keren grondig gerestaureerd. Bijzonder is verder
dat de brug nog steeds beweegbaar is. Dit was vroeger noodzakelijk voor aan- en afvoer van grondstoffen voor de korenmolens ‘de Bul’ en ‘de Eendracht’,
die op de vestingwal stonden op de plaats waar nu
het Volkenkundig Museum is. Deze molens werden
ergens in de 19e eeuw gesloopt. Toch bleef hierna de
brug beweegbaar en opent deze alleen nog maar als
er een woonboot moet passeren.
In 1984 was de brug zodanig versleten dat er wegens
instortingsgevaar geen auto’s meer over mochten rijden. Door een aannemersbedrijf in Monnickendam
werd een nieuwe brug gemaakt. In onderdelen werd

de brug op een dekschuit naar Leiden gevaren en ter
plekke in elkaar gezet. Nu, haast 30 jaar later, moet er
stevig worden ingegrepen.
Morspoortbrug 1924, op de afgeschuinde zijden van de staande en liggende delen zijn contrasterende kleuren te zien.
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Nieuw is dat de bovenbouw van de brug niet opnieuw wit
zal worden geverfd. Erfgoed Leiden en omstreken heeft
een onderzoek laten uitvoeren naar de kleuren die vroeger voor deze brug werden gebruikt. In het kleuradvies dat
hierover is verschenen valt te lezen dat besloten is om een
foto van de brug uit 1924 als uitgangspunt te gebruiken.
Op deze foto is te zien dat de afgeschuinde zijden van de
hameistijlen (staande delen) en priemen (vormen samen
met het contragewicht de balans) in een contrasterende
kleur zijn geschilderd. Omdat de foto in zwart/ wit is kunnen de kleuren niet exact worden gereconstrueerd. Uit
onderzoek naar panden is meer bekend over historisch
kleurgebruik. Zo werd voor biezen regelmatig de kleur
rood gebruikt. Het advies komt daarom uit op het ‘Engels
rood’ voor de afgeschuinde zijden van de staande en liggende delen van de brug. Al het overige hout krijgt een lichte zandsteenkleur. Ook de metalen verbindingselementen
krijgen deze kleur en worden niet meer zwart geverfd. Het
hekwerk op de wal blijft wit. Tot slot kan nog worden gemeld dat de Leidse sleutels iets van kleur gaan verschieten
namelijk van ‘brandweer rood’ naar ‘Éngels rood’.
Met dank aan Hans van Kernebeek voor de informatie en
afbeeldingen.
Het houtwerk en de metalen verbindingselementen hebben
een lichte zandsteenkleur, de afgeschuinde zijden zijn rood.

Frits van der Mark
Aan het Kort Galgewater is onlangs door de
firma Protekte een proefproject uitgevoerd.
Opdrachtgever was de gemeente Leiden. Het
ging om de reparatie van meerpalen en geleide constructie op de hoek van de Historische haven bij de ligplaats van de Antoinette
Christina.
Flink wat meerpalen in de Leidse wateren zijn
verrot, meestal bij de overgang van lucht naar
water. Het verwijderen van oude palen is een
moeizame zaak. Er is een zware kraan nodig
om de palen uit de grond te trekken. Daarnaast is het hardhout voor nieuwe palen steeds
moeilijker te krijgen en erg kostbaar. Vandaar
dat de gemeente kijkt naar mogelijkheden om
(deels) verrotte palen te restaureren.

De opknapprocedure

De firma Protekte heeft een procedure ontwikkeld waarbij de houtrot wordt verwijderd en
wordt vervangen door epoxy. De methode kan
ook onder water worden toegepast.Nadat het
rotte hout is weggezaagd, wordt een mal gemaakt waarin de epoxy wordt gegoten. Om te
voorkomen dat het kunststof weglekt, wordt
de mal onderin met klei dichtgemaakt. Omdat er pigmenten zijn toegevoegd lijkt het uitgeharde kunststof vanaf een afstandje op het
oorspronkelijke hout. De zogenaamde paalmutsen (witte ijzeren kappen) worden opgeknapt en teruggeplaatst.
Een mal is aangebracht
waarin de epoxy kan
worden gegoten.

a.
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Oude kastelein draagt spatel over in café de Valk / Niels Menken

Café Rembrandt vernieuwt; alles blijft bij ‘t oude / Niels Menken

Een vreemde gast zit aan de bar van café ‘de Valk’ als ik er zaterdagmiddag binnenkom. Albert, de kastelein die hier veertig jaar biertjes heeft getapt, zit aan de toog met een pilsje. Eindelijk ontspannen, het is hem gegund. Na een leven hard werken in het cafeetje aan de 2e Binnenvestgracht, met uitzicht op molen de Valk, kan hij op zijn 73e genieten van zijn pensioen.

Het is een vertrouwd beeld in de straat, de oude witte winkelpui met daarachter het overdag geopende café. Binnen zie je een bruin interieur met Perzische tapijtjes op de tafels. Kijk je een
winkelruit verder dan zie je een licht, modern interieur met spotjes in het plafond, helemaal
anno 2015. Wat staat er te veranderen in het café dat rond 1980 in de Morsstraat werd gevestigd?

Nieuwe belettering, nieuwe eigenaar.

Albert stopt

Nadat ik er een keer binnenkwam
als nieuwe buurtgenoot, 10 jaar
geleden, viel ik meteen voor zijn
charme en uitstekende kwaliteiten als kastelein. De tweede keer,
maanden erna, wist hij nog half
hoe ik heette, de derde keer helemaal. Nu ik samen met Albert aan
dezelfde kant van de bar zit, grijp
ik de kans hem op een borrel te
trakteren.
Kees en Annet met
hooggeëerd
publiek.

Ik maak gelijk van de gelegenheid
gebruik te informeren naar wat er
die week in het Leidsch Dagblad
stond, namelijk dat Albert er mee
stopt. De zaak is overgenomen
door Kees de la Rie, die al dertig
jaar in het café komt. Samen met
zijn vriendin Annet Lepelaar zet
hij het sportcafé voort op de wijze
zoals het al die tijd geweest is.
‘Al sinds ik 15 ben kom ik hier. De
gezelligheid die Albert brengt en
de sfeer in de kroeg, daar was ik
meteen voor gevallen,’ vertelt Kees.

goede handen, een mooi bedrag
om van te leven én gratis wonen
op zijn vertrouwde stekkie boven het café. Als ‘s middags goederen worden geleverd komt hij
even naar beneden. En hij tapt en
schenkt op maandag en dinsdag.
Kees en Annet hebben nog steeds
hun schoonmaakbedrijf, dus dat
Albert nog meewerkt is erg fijn.

3 oktober nu wél open

Zoals iedereen de zaak al jaren
kent, zo blijft ie ook. De voetbalwedstrijden op groot scherm, de
Albert nog actief
tosti voor €2,50. Wel worden er wat
Het idee om het café van Albert
dingen vernieuwd, zoals de toiletover te nemen bestaat bij het echt- ten en de keuken. De ouderwetpaar Kees en Annet al zo’n vijftien se koperen lampjes boven de bar
jaar. Afgelopen zomer werd het
worden vervangen en het jaren-70concreet doordat een vaste klant tapijt op de balken boven de bar
en z’n broer het pand wilden kogaat er vanaf. Albert meed altijd
pen, waarbij Kees en Annet de
de drukke feestdagen 3 oktober en
kroeg konden pachten. Voor Alkoningsdag, met Kees en Annet is
bert een gouden greep: het café in café de Valk straks wél open.

Tien maanden is Tonnie nu eigenaar van Rembrandt.
Tonnie Vermond is sinds januari dit jaar de
nieuwe eigenaar van het café, waar hij al zijn
leven lang komt. Zijn vader en ook zijn opa
kwamen hier en als Tonnie snoep, een colaa
tje of geld voor een ijsje wilde, kwam hij hier
ook. Hij heeft de sfeer van het café in zijn poriën en kent alle klanten. Dat hij het van de
vorige eigenaren over zou nemen, stond al
lang vast. Begin 2014 was het moment.

Zelf houd ik meer van
strak en modern.’ Hij
bedoelt de nieuwe bar
achter de schuifdeur
en de blinkende nieuwe ruimte, bijna klaar,
waar sta-tafeltjes tegen
de wand staan en een
dartbord hangt.

Oude sfeer blijft, maar ...

Jongere klanten

De zaak blijft zoals ie was, maar er gaat ook
een nieuwe wind waaien. Want zoals Tonnie zegt: ‘Dit interieur, dat bruine met tapijtjes op tafel en ouderwetse schilderijtjes is
niet mijn stijl. Maar ik ga het niet veranderen
want mijn vaste klanten willen het zo.

In de toekomst wil Tonnie de openingstijden
verder oprekken van
tien uur ‘s ochtends
tot zeven uur ‘s avonds
en in het weekend tot

middernacht. Dan is het ook
de bedoeling dat een jongere
groep, vanaf 30 jaar, de zaak
weet te vinden. Het dartbord
heeft een prominente plek in
de nieuwe ruimte. Tonnie wil
hier wedstrijden gaan organiseren en een Café Rembrandt
dart-team tot leven wekken.
En roken blijft toegestaan in
café Rembrandt. Daarmee is
het café na de nieuwe wet op 1
januari een uitzondering, want
er is geen gezelligere rookruimte te bedenken dan deze.
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Nieuw:
Vishandel
Topvis / Nel Hansen
De horeca in onze buurt wisselt nog wel eens. Ook op de
Steenstraat probeer ik de veranderingen bij te houden.
Sinds korte tijd zit daar weer
een viswinkel, waar je ook even
snel wat kunt eten en drinken. De kibbeling die we voorproefden op een zaterdag was
erg lekker. Ik heb een afspraak
gemaakt om even kennis te
maken.

Lekkere vissoep

Ik was iets te vroeg aanwezig maar ben gastvrij ontvangen. Youssef arriveerde
en na een paar minuutjes
kreeg ik een kopje vissoep.
Ik wist me even geen raad,
vis is niet echt aan mij besteed. En zeker nog nooit
een vissoepje geproefd.

Nu moest ik eraan geloven
ik kon de soep niet teruggeven, wat schetst mijn verbazing, vissoep is erg lekker en
zeker een aanrader om tijdens de feestdagen te halen.

Familie in vis

Vishandel Topvis is sinds
27 juli geopend, van 12.00

tot 21.00 uur. De eigenaar
Youssef komt uit Den Haag
en rijdt elke dag langs de
visveiling van Scheveningen
om alles vers in de winkel te
hebben. Hij heeft al twaalf
jaar ervaring in de vishandel: zes jaar in een viswinkel in Den Haag en zes jaar
op de vismarkt in Leiden.

Zijn familie heeft al
vijf jaar een visbedrijf in Alphen aan de
Rijn. Het is een echt
familiebedrijf waar
ieder zijn specialiteit
heeft. Zo wordt de vissoep altijd gemaakt
door de vriendin van
Youssef.

Luxe schotels en
voordelige
aanbiedingen

Het verschil met de gewone viswinkel en met Vishandel Topvis is dat ze
veel grillen. Ze hebben
luxe mix-visschotels voor
2 personen. Tevens kun je
vissalades bestellen voor

tijdens de feestdagen.
De toonbank is rijk gevuld met alle soorten
vis. De bedoeling is dat
er in het nieuwe jaar
op dinsdag de aanbieding komt van 3 lekkerbekjes voor €5,-- en op
donderdag een pond
kibbeling(familiezak)

voor €6,--. Als u van
vis houdt, is het zeker de moeite om
een keer binnen te
lopen.
U kunt via thuisbezorgd.nl alles bestellen en thuis laten bezorgen of even bellen
met 06-10311739.

Wandelen met Joep en Sjors / Jarich Oosten
Hondenbezitters zijn een groep apart in de buurt:
bij het uitlaten horen en zien ze veel.
In de buurtkrant geven we ze hun eigen
doorgeefrubriek: Hier met die Stok!
De Zeeuwse Klipper uit
1901, ‘Hoop op Behoud’ is
het domein van twee bejaarde Jack Russells: Joep en
Sjors.

Groenhazengracht en de
Varkensmarkt. Daar steken
we door naar het Galgewater en gaan terug over de
Rembrandtbrug.

Vast rondje

Ruim baan

Joep is nu vijftien en komt
niet zo hard meer vooruit.
Sjors is twaalf. Hij is een
stuk fitter, maar wandelt
niet graag in de regen of
in de kou. Iedere ochtend
maakt Jarich een vast rondje met de hondjes over de
Rembrandtbrug, langs de
Kweekschool en de Grote
Beer en dan terug over de

Op de terugweg wil Sjors alleen over het midden van
de brug lopen. Dat is wat
lastig met al het verkeer.
Op de heenweg maakt het
hem gelukkig weinig uit.
Na de Rembrandtbrug krijgen de hondjes haast want
na afloop van de wandeling
wacht Nelleke met snoepjes.
Op de wandeling ontmoeten

we regelmatig andere
hondjes en hun eigenaars.
Sjors heeft nog wel interesse, maar voor Joep hoeft
het allemaal niet. Alles wat
groter is dan hij deugt niet
en wordt op afstand gehouden. Hij is nu ook zo oud
dat hij nog maar weinig
kracht in zijn achterhand
heeft en de blaascontrole
houdt ook niet over. Dus
zet Nelleke hem tien keer
per dag op de kade. Een
dagtaak.

Joep Staalbil

Ooit was Joep een heel
sterk hondje, waarmee we
eindeloze wandel- en fietstochten maakten. Dat was
de tijd van Joep Staalbil.
Maar het kan verkeren en

we lopen en fietsen zelf
ook niet meer van die einden. Maar vaartochten maken we wel. De hondjes
willen dan aan dek waar ze
alle geuren kunnen opvangen en verzoenen zich heel
snel met een nomadisch
bestaan, waar ze iedere
avond op een ander grasveldje belanden. Maar als
ze dan weer terug zijn aan
het Kort Galgewater en ze
de vertrouwde geuren overal weer oppikken, ontspannen ze toch.
Eindelijk thuis!
Jarich en Nelleke Oosten
We geven het stokje graag
door aan Corrine en Aart
Jansen en hun hondje
Doortje.

Onkruid?

Deze zomer werden in recordtijd alle straten van
onze buurt ontdaan van
onkruid. Schipper Rob,
eigenaar van het luxe motorschip Antoinette Christina, wist de decoratieve begroeiing rond zijn
anker nog net op tijd te
redden.
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Uiteindelijk is het zover, het Wachtgebouw naast
de Morspoort staat te koop. In het Leidsch Dagblad stond een artikel onder de kop ‘Wachtgebouw
wacht op ideeën’ waarin onze voorzitter John Marks
om zijn mening werd gevraagd. Hij prefereert een
’maatschappelijke functie’, zoals een galerie, expositieruimte of atelier. ‘Het gebouw ligt zo mooi in
het Singelpark.
Een informatiecentrum over dat park zou mijn persoonlijke voorkeur hebben’, aldus Marks.

Contactpersonen voor de buurt
Buurtwerk LWO 						 tel: 512 07 61
Wijkagent tel: 525 88 65
Servicepunt Woonomgeving 		 tel: 14071
Servicepunt Bouw en wonen 		 tel: 14071
Met klachten (bv. over hangjongeren, geluidsoverlast,
etc.) belt u met:
De politie 							 tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn 				 tel: 516 70 15
Evenementen-klachtenlijn 		 tel: 5661600
Reinigingspolitie 					 tel: 14071
In het weekend: 						 06 – 53932497
Vragen, opmerkingenof
klachten over uw woonomgeving?
Kijk op
http://www.leiden.nl/woonomgeving.

Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
De buurtvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de buurt
‘De Oude Morsch’. Zij gaat discussies aan met de gemeente over o.a. het
parkeerbeleid, (geluid)overlast, gemeentelijk welzijnsbeleid, herbestrating, groenvoorziening, verkeer en veiligheid.
De buurt ‘De Oude Morsch’ beslaat het gebied tussen de Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort Galgewater.

Colofon
Deze buurtkrant is een uitgave van
buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”.
Redactie: Willemijn Menken, Frits van der
Mark, Nelleke Oosten en Nel Hansen.
Interviews: Geertrui Marks.
Omslagillustratie: Rien Hansen.
Vormgeving Advertenties: Albert Claproth.
Redactieadres: Narmstraat 29, tel: 513 45 85.
Oplage: 450 exemplaren.
Frequentie: 4x per jaar.
Verspreiding: De buurtkrant wordt gratis huis
aan huis verspreid door Fer Hansen aan alle
bewoners van De Oude Morsch en
wordt toegezonden aan relaties van de
buurtvereniging.
Advertenties: Fer Hansen, tel: 071 513 45 85.
Hebt u een idee voor de buurtkrant, wilt u een
activiteit aankondigen of iemand in het zonnetje zetten? Geef het door aan Nel Hansen,
Narmstraat 29, tel: 071 513 45 85 of mail uw
bijdrage naar:
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
Buurtnieuws is altijd welkom!
De deadline voor de volgende buurtkrant is: 14
maart 2015.

Voor nieuws over de buurt kunt u naast de buurtkrant eveneens online terecht via www.deoudemorsch.nl.

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
John Marks
Martijn Hoogeland
Nel Hansen
John Coenraad
Hannie Huisman

voorzitter
secretaris				
penningmeester
lid
			
lid
			

jmarks@planet.nl
maru1883@gmail.com
nel.hansen@planet.nl
john.coenraad@tiscali.nl
hanniehuisman@ziggo.nl

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met Martijn of Nel.
Lidmaatschap
Wilt u lid worden van de buurtvereniging? Dit kan voor 7 euro per jaar.
U krijgt bij lidmaatschap een gratis drankje tijdens iedere buurtborrel.
Meld je aan via info@deoudemorsch.nl Rek: NL13 INGB 0006 2176 80.

