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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Werkzaamheden rondom de Morspoort zijn nu afgesloten, een proefSURMHFW RYHU íHWVHQ HQ SDUNHUHQ  DOV
onderdeel van de herinrichting van de
Morsstraat ook en wordt binnenkort
geevalueerd, net als de effectiviteit van
de “plantenbakken-sluis” in Park de
3XWGLHíHWVHUVPRHWRQWPRHGLJHQGRRU
het park te rijden. En eindelijk – zoals
verder in deze editie door John Marks
wordt toegelicht – komt het speelschip
er nu. De aanleg van de parkeergarage
onder de Lammermarkt is nog in volle gang, en nu ligt de Nieuwe Beestenmarkt open als onderdeel van nog eens

Beste buurtgenoten:
Nu na 3 maanden te hebben rondgelopen, kennisgemaakt, vergaderingen en presentaties bijgewoond,
en geleerd kan ik alleen maar zeggen “wat gebeurt er
toch veel in d’Oude Morsch”. Het ene project is nog
niet afgesloten en de volgende begint alweer.
een andere herinrichting. Gelukkig
lijkt het erop dat de buurt er hierdoor allemaal behoorlijk op vooruit gaat, maar het vergt heel veel
DDQGDFKW HQ RYHUOHJ  YDQ KHW EHstuur om erbij te blijven en zo goed
mogelijk zeker te maken dat negatieve effecten minimaal zijn. Deel
hiervan is intens overleg over verkeerstromen waarmee wat problemen zijn of kunnen onstaan,
inclusief een voorstel van de Gemeente om nu nog met paaltjes
afgesloten straten open te gooien
voor toeristenbusjes.

De Algemene
Ledenvergadering
Beste Leden, wij willen U
graag uitnodigen voor de
Algemene Ledenvergadering.
De vergadering vindt plaats
op Dinsdag 18 April.
Bij ‘De Brandspuit’,
Narmstaat 20.
Aanvang 20:00 uur.

Met al deze en toekomstige activiteiten
lijkt een voorstel van de Gemeente om
de buurt een wijkplan te laten opstellen
niet echt ver gezocht. Zo’n plan geeft wat
meer overzicht en kan als referentie gebruikt worden als we daar afspraken in
neer kunnen leggen. Hierover overleggen we graag met iedereen op de aankomende ALV om te zien of jullie het wat
vinden en hoe we er mee aan de slag zouden kunnen gaan.
Hoe dan ook is en blijft d’Oude Morsch
een leuke levendige buurt! ]

Naast de vaste agenda punten
zal er nog gepraat worden over
het wijkplan, een convenant wat
gebruikt kan worden als referentiekader voor bewoners en gebruikers van de wijk en voor de
gemeente.
Wilt U ook bepalen wat er in het
wijkplan wordt opgenomen?
Kom dan naar de
Algemene Leden Vergadering
op Dinsdag 18 April!

Van de
bestuurstafel
/ Casper

Ongeveer om de 6 weken vergadert
het bestuur van de vereniging.
Hier in het kort de punten waar het
bestuur zich op dit moment mee bezig houdt.

Met het bestuur zijn wij in overleg met
de gemeente over de komende wijzigingen in de verkeerssituatie in en rond de
wijk. Over de ontsluiting van de wijk,
voor autobezitters, als de Morsweg eenrichting wordt en de plannen voor de
:DOHQNDPSURXWHHHQíHWVHQORRSYHUbinding van het station naar de Kruisstraat, wordt geadviseerd om in de gaten te houden wanneer de gemeente
hierover een beslissing neemt. Alleen
dan kunnen onze inzichten in de besluiten worden meegenomen. Wij zullen dit natuurlijk goed in de gaten blijven houden.
Daarnaast zijn er diverse ‘meedenksessies’ van de gemeente bijgewoond
en is er overleg geweest over, onder

andere, de route van het Trix busje
door onze wijk. Gezien de frequentie van het Trix busje en het permanent weghalen van de paaltjes die
de wijk afschermen van de Steenstraat zijn we geen voorstander om
de Trix route door onze wijk te laten
lopen.
Natuurlijk willen we als bestuur
nu eindelijk van de gemeente horen wat de uitkomst van de evaluatie van de herinrichting van Park
de Put, het Morspoortterrein en de
Morsstraat is geworden. Wij zijn
heel benieuwd en willen graag een
RSORVVLQJ YRRU KHW DDQWDO EURP
íHWVHUVRQGHUGHSRRUWHQGRRUKHW
park.

Broekhuijzen

Daarnaast nog een persoonlijke mededeling van mij. Doordat ik een andere functie krijg op mijn werk lukt het mij niet
meer om de secretaris taak voor het bestuur te vervullen, met enige regelmaat
zal ik niet in Leiden aanwezig zijn en kan
ik dus voor de buurtvereniging geen afspraken maken. Ik hoop dat er buurtgenoten zijn die mijn taak willen opvolgen.
Het is uiteindelijk slechts enkele uren
per maand en U leert de buurt en de bewoners op een andere manier te kennen.
Het is natuurlijk ook in uw eigen belang
om de leefbaarheid in de buurt zo goed
mogelijk te behartigen! Geef U op als U
ervoor voelt om het bestuur van de vereniging te versterken. ]
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De panden
Morsstraat 13,
8 en 11 in de vorige eeuw
/ Hannie Huisman
Morsstraat 13 was eind 19e eeuw een
theewinkel van ene P. v. Leeuwen.
Dit blijkt uit een advertentie in het
Leidsch Dagblad van 1 april 1895 en
uit nog eerdere advertenties in kranten uit 1893 en 1894.
In 1920 is het in de Nieuwe Leidsche Courant een kruidenierszaak: “Morsstraat
13: Rijst 40 cent per pond. A. Brak.” Op 30
mei 1925 opent J.J. Bredewold in dit pand
een “Winkel in koloniale waren en gros
en en detail. Specerijen en zuidvruchten.” In 1940 zit hier Vevivo, kruidenier
in commestibles van C.D. Timmermans.
In 1972 is op dit adres een stomerij gevestigd, de Tri-expres, zoals te zien is op bijgaande foto. Thans is hier de winkel voor
arganolie, van de familie Ben Ali.

door het plaatsen van enige apparaten van moderne vinding.”
Later in 1940 meldt het Leidsch Dagblad: “E. A. Voskuil, gediplomeerd
schoenhersteller, die knellende
schoenen kan vergroten en slippende verkleinen.” Een advertentie van
16 december 1950 luidt: “Uitbreiding van maat - en reparatie- inrichting orthopedisch schoeisel van E.A.
Voskuil Morsstraat 8. Daar reeds geruime tijd de werkplaats te klein is
geworden, zal maandag 18 december aanstaande om 3 uur de winkel

en de paskamer van maat- en orthopedisch schoeisel, overgeplaatst worden
naar Morsstraat 11. De winkel op no.
8, die geheel vrij komt, zal dan ingericht worden als moderne werkplaats
van maatschoenen, terwijl de nieuwste
vindingen op het gebied van schoenreparaties zullen worden toegepast.”
Van Schoenenzaak
naar Sleutelbedrijf

In 1967 neemt Koos het bedrijf van
zijn vader over en start op no. 11 met
een moderne hakkenbar: “SHOE BAR,

Voskuil schoenmakerij

Morstraat 8, V
Shoe Bar Voskuil (EL 1972)
In het middelste pand (no.13) is
stomerij Tri-expres gevestigd,
rechts no.11 (EL 1972)

V

Morsstraat 8 is een winkelpandje met een
voorgevel uit het begin van de 20ste eeuw
en een fraai Jugendstil-deurtje. Hier werd
LQRSGH]ROGHU.RRV -DFREXV 9RVkuil geboren, als één van de zes kinderen
van de heer E.A. Voskuil. De steile trap
die naar de zolder leidde, is nog steeds
in gebruik. De heer Voskuil had er - en op
Morsstraat 11 hier schuin tegenover - een
winkel en schoenmakerij, zo blijkt uit
verschillende advertenties en berichten
in de Leidse kranten:
In het Leidsch Dagblad van 11 februari
1933 staat: “E.A. VOSKUIL Schoenmakerij. Eerste kl. Schoen-reparatie, Morschstraat 11. Speciaal gelijmd en genaaid werk. Uw schoen eischt een goede
behandeling.” En op 10 augustus 1938
meldt de Nieuwe Leidsche Courant: “Geslaagd is voor het 'diploma A' schoenhersteller onder Rijkscontrole, de heer E.A.
Voskuil, Morschstraat 11”. Vervolgens
laat de Leidsche Courant van 27 februari 1940 weten: “SCHOENMAKERIJ E.
A. VOSKUIL. Gisteren heeft de heer E. A.
Voskuil zijn schoenreparatie-inrichting,
Morschstraat 11, welke hij reeds zeven
jaar alhier bedreef, overgeplaatst naar
Morschstraat 8. Aangezien dit pand meer
ruimte biedt komt dit aan de zaak ten goede. Ook de schoenreparatie- afdeling zelf
onderging een belangrijke verbetering

schoenreparatie, in één dag klaar.”,
zie de foto uit 1972.
In 1973 verhuist Koos met zijn bedrijf naar Haarlemmerstraat 283.
Op Morstraat 11 komt dan “Petit cafetaria Atlas”, wat in 1983 wordt samengevoegd met no. 13. Nu maakt HQYHUNRRSWGHíUPD%HQ$OLHU]RDOV
al gezegd producten van Arganolie.
Op de Haarlemmerstraat gaat Koos
Voskuil zich steeds meer richten op
het maken van sleutels en sloten in

plaats van schoenen en hakken. Thans
is het bedrijf al weer doorgegeven aan
de jongere generatie van de Voskuilfamilie. Het is uitgegroeid tot een onderneming die over heel Nederland
kluizen, brandkasten en de meest geavanceerde sloten en sluitplannen voor
bedrijven en instellingen installeert.
Dit jaar, 2017, is het feest. Dan viert het
Kluizenhuis van de familie Voskuil zijn
50 jarig jubileum! ]
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In Buurtkrant 79 heeft een stuk gestaan over de lange geschiedenis
van het project Vierkant in Vierkant
van Theo van Doesburg in Leiden.
Het goede nieuw was dat het waarschijnlijk een plaats zou krijgen
naast het Ibis-hotel, tegenover het
oude Belastingkantoor. Maar het
eindigde met de verzuchting dat dit
helaas niet zou lukken in 2017, het
jaar van het eeuwfeest van de kunstenaarsbeweging De Stijl. Intussen is er weer veel gebeurd…
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Vierkant
in Vierkant,
wordt vervolgd…
/ Geertrui Marks

project trekt, hield bij deze gelegenheid een enthousiast pleidooi voor de plaatsing in 2017 in
enigerlei vorm van Vierkant in
Vierkant, waarvan het ontwerp
nota bene ook uit 1917 bleek te
stammen. Voor alle betrokkenen werd het steeds duidelijker
dat het een gemiste kans zou
zijn om deze gelegenheid te laHonderd jaar De Stijl
ten lopen. Zoveel evenementen
Niet alleen het bestuur van Stichting in het land en in Leiden, al die
Vierkant in Vierkant, maar ook de Ge- aandacht, daar moest Leiden
meente Leiden was verrast door de WRFKYDQSURíWHUHQ

HQNHOHMDUHQODWHULQGHíQLWLHYHYRUPWHUXJWH
keren in het nieuw aangelegde Morssingelpark. Het is nog toekomstmuziek, maar ooit
zal het daar een mooie permanente markering vormen van een belangrijke entree tot
Leiden. Ook zal het zichtbaar zijn vanuit de
trein en vanaf het stationsplein.
Toen op 26 januari het Stijl-jaar feestelijk
werd geopend in het Achmeagebouw, stond
daar een maquette van Vierkant in Vierkant
en was er een door de gemeente gemaakte
3d-projectie te zien.
De gemeente heeft nu ook de inpassingstekeningen gemaakt en obstakels als ondergrondse leidingen verkend. Andere obstakels lijken er niet meer te zijn.
Technische uitvoering
Er is gekozen voor stapelbare betonnen
blokken van 50x50x50. Bij het ontwerp van
8 meter hoog zijn er 206 blokken nodig. Onderheien is waarschijnlijk niet nodig. De
plastiek lijkt gewoon gestapeld te kunnen
ZRUGHQ %LM GH GHíQLWLHYH SODDWVLQJ ]DO GH
FRQVWUXFWLH JODG HQ JUDIíW\SURRI ZRUGHQ DIgewerkt. Naast de esthetische begeleiding
vergt het opbouwen van de betonblokken
volgens de tekeningen de nodige techniek.
Voor de technische ondersteuning en voor
de uitvoering (constructieontwerp, fundeULQJ HQ XLWYRHULQJ  ZRUGW H[WHUQH H[SHUWLVH
aangetrokken.

enorme belangstelling voor de viering
van honderd jaar De Stijl. Leiden MarNHWLQJ YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU FLW\PDUketing van de stad Leiden, organiseerde
op 15 december 2016 een netwerkontbijt waarin een aantal plannen uiteen
werd gezet: uitgangspunt was hier ‘het
merk Leiden nog meer op de kaart te
krijgen’ en 2017 leende zich daar in het
bijzonder voor. De Stijl was immers in
1917 in Leiden, en wel op Kort Galgewater 3, opgericht. De vraag werd nu geformuleerd als : ‘hoe krijgen we De Stijl tussen de oren van de mensen? ’. Arjen Pels
Rijcken, projectontwikkelaar en oprichter van Beelden in Leiden, die met steun
van Stichting Vierkant in Vierkant het

Fondswerving
Op dit moment gaat de fondswerving van
start. Het technisch ontwerp is uitgewerkt
en er is een kostenraming beschikbaar. De
Toch plaatsing in 2017
WRWDDOEHJURWLQJ EHGUDDJW FLUFD  
Er was wel een probleem. Het Niet duur voor een belangrijk kunstwerk.
Morssingelparkje, waarin Vier- Bij sponsoring wordt onder andere gedacht
kant in Vierkant is gepland, aan de mogelijkheid om een betonblok te
maakt deel uit van de Ringweg adopteren. Er zijn twee formaten blokken,
Noord, en die is nog in geen ja- 50x50x50 en 50x100x50. Gedacht wordt aan
ren klaar. Maar onder druk HHQGRQDWLHYDQ YRRUHHQYLHUNDQWEORN
groeide de inventiviteit, en uit- HQ   YRRU HHQ UHFKWKRHNLJ EORN %LM KHW
eindelijk lijkt het te lukken. Zeer monument zal een bordje komen met de nawaarschijnlijk zal in dit De Stijl- men van de fondsen en sponsoren die een
jaar het monument tijdelijk wor- bijdrage hebben geleverd. In april hoopt
den geplaatst in het bestaande men voldoende fondsen te hebben geworven
plantsoentje naast het Ibis-hotel om Vierkant in Vierkant in juni aan de stad
]LH ' IRWR  $OV GH DDQOHJ YDQ Leiden aan te kunnen bieden. Wordt verde ringweg Noord start, waar- volgd … ]
schijnlijk in 2020, wordt het monument tijdelijk opgeslagen om
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Woont samen met haar vriend
Peter Kramer op de Morsstraat
54 en is eigenaresse
van coachingspraktijk
Vitamine L.
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Achter deze
voordeur woont …,
/Daphne Pohlman
er verder ook niet zoveel mee omdat deze ruimte door het grote raamoppervlak niet goed warm te krijgen
is. Ik heb de ruimte ook een keer op
Koningsdag gebruikt als een soort
pop-up winkeltje met tweede hands
kleding”.

Historische winkelpui
Als ik voor het interview bij Carolien aanbel
verontschuldigt zij zich voor de voorpui waarvan het kozijn voor een deel in de grondverf
staat. Carolien en Peter zijn namelijk in samenwerking met de gemeente bezig met het
historisch herstel van de historische winkelpui. Op basis van de resultaten van het kleuronderzoek en het daaruit volgende kleuradvies mogen Carolien en Peter een voorstel
doen. Vaststaat in ieder geval dat de huidige
blauwe kleur van het kozijn niet past bij de
historie van het pand. Carolien en Peter hebben geprobeerd om zoveel mogelijk te achterhalen over de historie van het pand. Het is
moeilijk om vast te stellen hoe oud het pand
exact is. De resultaten uit het kleuronderzoek wijzen op een bouwjaar rond de tweede helft van de negentiende eeuw, maar het
kan ook ouder zijn. Het pand heeft in vroegere tijden diverse winkelbestemmingen gehad. Zo heeft er een slagerij gezeten en later
ook een naaiwinkel.
Verrassende ruimte
Het is moeilijk voor te stellen dat achter de
smalle voorgevel zo’n ruime woning schuilgaat .Vanaf de straatkant is alleen de voorkamer – de vroegere winkelruimte – zichtbaar.
Deze ruimte doet voornamelijk dienst als enWUHH HQ VWDOOLQJ YDQ GH UDFHíHWVHQ ZDDUPHH
Carolien en Peter er in hun vrije tijd graag op
uit trekken. Bij gebrek aan een schuur wordt
de ruimte door Peter, die erg handig is, ook
gebruikt als klusruimte. Carolien: “Je kunt

Toen Carolien en Peter het pand in
2011 kochten zat achter de voorkamer een heel klein keukentje en grote
tuin. Omdat ze een keuken en woonkamer op verschillende verdiepingen
niet praktisch vonden en daarbij erg
van koken en gezelligheid houden,
was een voorwaarde voor de koop van
het pand dat ze de keuken mochten
uitbouwen. Het resultaat is schitterend: een ruime en sfeervolle woonkeuken met kookeiland en lange eettafel waar Carolien en Peter geregeld
etentjes organiseren.
+RHZHOGHXLWERXZHHQîLQNVWXNYDQ
de tuin beslaat, is er nog een behoorlijke ruimte over. De tuin is omheind
door hoge muren, onder andere van
de Stadstimmerwerf, en is daardoor
heerlijk beschut. “Vooral op zomerse
avonden is het hier heerlijk toeven en
zitten we hier geregeld met vrienden
te eten”.
Verknocht aan Leiden
Carolien komt van oorsprong uit
Wassenaar maar woont al sinds haar
studie, die ze overigens in Amsterdam volgde, in Leiden. Tussendoor
woonde ze nog even in Hoofddorp bij
Peter, die daar vandaan komt. Maar
ze was vastbesloten om weer terug
naar Leiden te keren. Gelukkig kreeg
zij Peter, die als technicus bij de KLM
werkt, ook enthousiast om in Leiden
te gaan wonen.
Passie voor lekker en gezond eten
Een grote passie van Carolien is koken en bakken. Vooral bakken is haar
grote liefhebberij. “Ergens zit dat
in mijn bloed, want mijn opa - die
ik overigens nooit heb gekend - was
banketbakker. Koken en bakken is

een soort therapeutisch voor me.
Een paar jaar geleden heb ik mijn
levensstijl volledig omgegooid.
Ik zat al een tijd niet lekker in
mijn vel, stelde veel te hoge eisen
aan mezelf en liep mezelf volledig voorbij. Ik ben toen gaan onderzoeken waar ik me wel en niet
goed bij voelde en ben ook mijn
eetpatroon anders gaan aanpakken. Ik werd steeds bewuster van
de effecten die stress, voeding en
sporten op mij hebben en heb geleerd om mijn grenzen te stellen.
Hierdoor begon ik me langzamerhand steeds beter te voelen”.
Leefstijlcoach
Na haar leuke, maar hectische
baan als jobcoach bij het Leger
des Heils wilde Carolien iets gaan
doen waar haar hart naar uit ging.
Ze wist dat ze heel graag voor
zich zelf wilde beginnen en mensen wilde coachen. Uiteindelijk
kwam ze uit op leefstijl coaching.
Ze is vervolgens de opleiding tot
integraal leefstijlcoach aan de
0DUN$FDGHP\YRRUOHHIVWLMOHHQ
van de twee opleidingen op Hboniveau in Nederland - gaan volgen. “Ik vond het heel belangrijk
om een opleiding op Hbo-niveau
te doen. Er zijn in Nederland heel
veel coaches en iedereen mag
zich coach noemen, waardoor
het moeilijk is om jezelf te onderscheiden. Daarbij had ik ook behoefte aan ondersteuning op het
gebied van zelfstandig ondernemen, een netwerk en een klankbord, allemaal aspecten die deze
integrale opleiding biedt.
Vitamine L
Sinds afgelopen januari is CaroOLHQ RIíFLHHO EHJRQQHQ PHW KDDU
eigen coachingspraktijk aan huis.
Daarvoor heeft zij tijdens haar
studie al veelvuldig geoefend met
proefpersonen waardoor zij al
veel ervaring heeft opgedaan. De
praktijk heet “Vitamine L”, waarbij de L staat voor Leefstijl, Leiden en haar achternaam Linnemann. Vitamine L richt zich op
een ieder die behoefte heeft aan
coaching op het gebied van een
positieve verandering van zijn of
haar leven. “Dat kan van alles zijn,
LN EHSHUN PH QLHW WRW VSHFLíHNH
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problemen. Maar tot nu toe trek
ik wel veel mensen aan die hoog
in hun stress zitten.”
De coachingsmethodiek kent
een persoonsgerichte en integrale aanpak op maat. Hiervoor
wordt voor aanvang van het coachingstraject de volledige situatie van de persoon in kaart gebracht. Zo wordt onder meer
gekeken naar de sociale contacten en emoties van de persoon, diens gedachten en overtuigingen en het voedings- en
bewegingspatroon.
“Voor een integrale aanpak
is het belangrijk dat je overal
naar kijkt. Als iemand bijvoorbeeld gezond wil gaan eten, is
het belangrijk dat dit past binnen zijn mogelijkheden en het
vooral geen stress veroorzaakt.
Een ander voorbeeld is iemand
die op werk veel aanvaringen
heeft met een bepaalde collega.
Je kunt dan heel erg op die situatie gaan zitten maar beter is
om daarnaast te kijken naar de
andere aspecten, zoals de overtuigingen en gedachten die de
persoon heeft en waar die vandaan komen. Vragen die daarbij

gesteld kunnen worden zijn;
wat heeft deze persoon vroeger geleerd, waarom reageert
hij zo en waarom zit die collega zo in zijn allergie. Er wordt
dus gekeken naar het complete plaatje in het hier en nu en
de reële mogelijkheden om
hier verandering in te brengen. Het is dus geen therapie
over zaken die in het verleden
zijn gebeurd”.
Advies voor een
gezond en vitaal leven
Tot slot vraag ik Carolien naar
een algemeen advies voor een
gezond en vitaal leven. “Iets
wat ik altijd tegen mensen
zeg, en dat geldt voor gezond
eten maar eigenlijk voor alles
in het leven, is dat het geen
stress moet opleveren. Belangrijk is dat je ervan moet
kunnen genieten en het haalbaar moet zijn.”
Na het herstel van de voorpui
zal de naam en het logo van Vitamine L bij de entree prijken.
Nadere informatie over Vitamine L is te vinden op de website www.vitaminel.nl

Carolien’s
Bananen
pannenkoeken
Recept
Deze pannenkoekjes zijn super snel gemaakt
HQKHHUOLMNDOVRQWELMWQDHHQíMQHZRUNRXWRI
gewoon op een luie zondag.
Benodigdheden
- Koekenpan
- Hakmolentje om de havermout
  íMQWHPDOHQ
- Blender of staafmixer
Ingrediënten - voor 6-8 stuks
• 35 gram havermout of havervlokken
• 1 banaan
• 1 ei
• 1 tl bakpoeder
 r .OHLQVFKHXWMH SODQWDDUGLJH PHON
  ELMYRRUEHHOGDPDQGHORIKDYHUPHON
• 1 tl speculaaskruiden of vanille extract
• Zout
• Kokosolie of olijfolie
Topping:
  (HQVFKHSNZDUNRIELMYRRUEHHOG6N\U
  )UXLW GLHSYULHV 
- Kokosrasp of cacaonibs
Bereidingswijze
- Vermaal de havermout in je
keukenmachine tot meel.
- Mix dit samen met de banaan, het ei, het
bakpoeder, speculaaskruiden of vanille
en zout met een blender of staafmixer.
- Voeg melk toe om het beslag wat dunner
te maken. Let op: het hoeft niet zo dun te
zijn als normaal pannenkoekenbeslag.
- Verhit wat kokosolie in een koekenpan
en maak 3 kleine rondjes van het beslag
in de pan. Bak aan één kant totdat bovenop belletjes ontstaan. Zet het vuur
niet te hoog. Draai voorzichtig om met
een platte spatel en bak de andere kant.
- Bak vervolgens al het beslag op deze manier op en stapel de pannenkoekjes op
een bordje op.
- Maak het af met toppings naar keuze of
JHZRRQOHNNHU DJDYH VWURRS]
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Een
speelschip
in Park de Put
/ John Marks
Een jaar geleden, in het maartnummer van 2016, schreef ik over de inrichting van Park de Put. Inmiddels
is het schetsontwerp uitgevoerd, grotendeels zoals toen op de foto in de buurtkrant werd getoond. Alleen
het speelschip, een wens van kinderen en kleinkinderen uit de buurt, ontbreekt nog. Niet voor lang echter.
%HJLQPDDUWWHUZLMOLNGLWVWXNMHVFKULMILVHUQRJQLHWVWH]LHQ ]LHGHIRWR PDDUKDOIPDDUWEHJLQWGHDDQleg van het speelschip en op het moment dat de buurtkrant in de bus ligt, moet het klaar zijn. Jammer genoeg niet het historische schip dat Alexander de Vos van de historische scheepswerf Klaas Hennepoel had
willen bouwen, namelijk een replica van een driemaster uit de periode rond 1600. Het daarvoor benodigde bedrag van minimaal €70.000 overtrof het budget van de gemeente met een factor drie en de Vrienden
en het Singelpark konden het ontbrekende restant niet bijeen krijgen. Heel jammer voor alle betrokkenen!
Marieke Jas, bestuurslid van de Vrienden en
betrokken bij de participatie van de buurt in
de aanleg van Park de Put, legt uit dat de gemeente en de Vrienden op zoek zijn gegaan
naar een alternatief. Dat is gevonden bij een
van de leveranciers voor speeltoestellen van
GHJHPHHQWH1RJVWHHGVLVGDDUYRRUH[WUDínanciering nodig. Ze vertelt dat de Vrienden
daarvoor in samenwerking met de buurtvereniging een aanvraag hebben gedaan bij
het WOZ-fonds. Mocht dit onvoldoende opleveren dan zullen de Vrienden nog andere
bronnen aanboren om uiteindelijk een bedrag van 15.000 euro op te halen bovenop de
investering van de gemeente. Op basis van
deze inspanningsverplichting van de Vrienden van het Singelpark heeft de gemeente
EHVORWHQRPKHWEHGUDJYRRUWHíQDQFLHUHQ
Daardoor kon de bestelling enkele weken
geleden geplaatst worden, zodat voor het begin van de lente het speelschip er staat, ongeveer zoals op de foto.
De Vrienden willen ook geld bijeen brengen
voor een of twee banken bij het speelschip.
Dat was immers een belangrijke wens in de

Het speelschip
wordt geplaatst
Zo lijken de Hortusbakken
de doorgang wel te beperken, maar ...
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buurt. Omdat die banken niet worden
YRRUJHíQDQFLHUG GRRU GH JHPHHQWH
moeten de Vrienden daarvoor eerst
de fondsen binnen hebben. De Vrienden blijven zich daarvoor inspannen,
samen met de buurt.

De fietssluis bij het
wachtgebouw
Zoals hier te zien, laten de
hortusbakken nog veel ruimte
open voor fietsers.

De Vrienden hopen dat de buurt straks blij
is met het resultaat en dat we er met onze
NOHLQ NLQGHUHQYHHOSOH]LHUDDQ]XOOHQEHleven. Het lijkt Marieke aardig om op een
moment eind april, begin mei het speelVFKLSnRIíFLHHOoLQWHZLMGHQ HHQGRRSPHW
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een naam: een idee voor namenwedVWULMGYRRUEXXUWJHQRWHQ" HQELMGLH
gelegenheid ook de laatste bijzondere planten aan te planten en zomerbloeiende bollen te poten. De Vrienden nodigen de buurt uit om ideeën
aan te dragen voor dat feestje.
De gemeente heeft over de stand van
zaken intussen een bewonersbrief
verspreid. In die brief wordt ook
gemeld dat rond de zomer met de
buurtvereniging zal worden geëvalueerd of de plantenbakken die zijn
geplaatst op de weg door het park bij
de molen en bij het wachtgebouw
effectief zijn in het tegengaan van
íHWVYHUNHHU GRRU KHW SDUN :DDUQHmingen van buurtbewoners, waaronder ikzelf, geven aan dat de sluis
bij het wachtgebouw redelijk effectief lijkt. Voor de drie bakken die bij
de molen zijn geplaatst is dat echter de vraag. Ben Zech, voorzitter van
de buurtvereniging heeft kritiek opgevangen op de overgebleven ‘spelwaarde’ van het park. Mensen vinden het bijvoorbeeld erg jammer dat
ruimte voor een beetje voetballen
verloren is gegaan. ‘Waarom zo’n
brede klinkerweg dwars door het
park waardoor het geheel steniger is
dan voor de herinrichting’ wordt gezegd. Toch heeft de buurt uitgebreid
kunnen meepraten. Het zou daarom
goed zijn als de buurtvereniging bij
de evaluatie ook het hele inspraakproces nog eens kritisch bekijkt.
De komende maanden kunnen we
in ieder geval uitkijken naar het tot
bloei komen van de bijzondere planten die het thema Oost-Indië en de
tropische uitstraling van Park de Put
tot leven zullen brengen. ]
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De dierenhoek
/ Ben Zech
Als we over d’Oude Morsch
praten en schrijven hebben we het vaak over de
historische gebouwen
en plekken, de bruggen,
het water, Park de Put en
meer. En over het verkeer
of natuurlijk over hoe gezellig het is met al die restaurantjes met terrassen
of de interessante winkeltjes in de Morsstraat. We
zien ook veel verschillende mensen op straat, en
soms heel veel want denk
bijvoorbeeld maar aan de
kermis met 3 oktober, en
daar praten we dan ook
weer over.

Maar waar we het eigenlijk nooit over hebben zijn al die verschillende andere
“bewoners” van de
buurt: de schreeuwende meeuwen, de
vluchten herriemakende kauwtjes, de
koerende duiven, de
kleurige halsbandparkieten, de “stelende”
eksters of de Vlaamse Gaaien, kwetterende mussen, en ‘s
morgens vroeg en ‘s
avonds zingende merels. En overal op en
aan het water de eenden, ganzen, zwanen,
waterhoentjes, zeekoetjes en soms een

paar futen. En als je er
op let zie je tegen de
schemering in je tuin of
bij het Museum vleermuizen voorbij jagen, en
soms vlinders en bijen,
teveel om op te noemen.
Huisdieren
Maar er zijn nog meer
“andere bewoners” die
ook een speciale plek in
de buurt innemen, en
zelfs in huis kunnen zitten. Zo kun je op bijna alle momenten van
de dag wel iemand tegenkomen die met z’n
hond of zelfs honden
door de straat loopt, en
kun je een kat zien oversteken of in een steegje

wegduiken, of op een muurtje zien zitten of bij sommige mensen in de vensterbank achter het raam. En achter zulke ramen wonen zeker nog veel
meer “andere bewoners”. Nog afgezien van de huismuizen zijn er vast
wel parkieten of andere siervogels te
vinden, maar ook vissen in een mooi
aquarium, of hagedissen die behaaglijk onder een verwarmingslamp liggen, en misschien wel een enkele
slang. “Huisdieren” noemen we die
allemaal. En niet voor niks natuurlijk want ze horen bij een huis en wonen daar samen met de mensen die
ze leuk vinden en verzorgen en er mee
spelen.
Aandacht voor dieren
Als je mensen erover hoort dan hebben ze ook allemaal wel een bijzonder verhaal over hun “huisdieren” te

Huisdieren
in huize Zech
Wij hebben 2 honden en 3 katten, en net als zo’n
YDQGH PHQVHOLMNH LQZRQHUVYDQGo2XGH
Morsch zijn ze allemaal van niet-Nederlandse afkomst. Maar tegelijk komen ze ook niet allemaal
uit hetzelfde land – één van de honden komt uit
,QGRQHVLDGHDQGHUXLW.HQ\DQHWDOVGHNDWWHQ
Wat ze wel gemeen hebben is dat ze van reizen
houden. Dat denk ik tenminste want de grootste
hond en de katten zijn ook in Vietnam, en later
samen met de kleinste in Indonesia en Rwanda
geweest, en nu hier. En allemaal met het vliegtuig,
waarbij ik ze wel na lang met hen onderhandelen ervan heb overtuigd dat ze geen business class
mochten reizen want dat is te duur. In ruil kregen ze wel steeds een heleboel vaccinaties, daar
moesten ze het dan maar mee doen. Toen de club
WURXZHQVXLW.HQ\DQDDU9LHWQDPNZDPZDVGLH
nog groter, er waren namelijk nog twee honden
en een kat met de bijnaam “Jantje van Leiden”.
'LHNZDPYODNYRRUGDWZHQDDU.HQ\DJLQJHQHYHQ
langs op de 1e Binnenvestgracht en is toen maar
JHEOHYHQHQPHHJHJDDQ(QíQMH]XOWEHJULMSHQ
dat er op de vliegvelden nogal opgekeken werd
van zo’n circus en wij onze handen vol hadden
aan het door de douane loodsen van dat blaffende
en miauwende spul en en in gehuurde auto’s laden naar ons volgende huis. Weet niet zeker of iedereen ons wel normaal vond!

Soes, de Masai herder
Maar goed, mensen in
de buurt hier vragen wel
eens hoe we aan die honden komen en waarom
ze ons buiten wel met de
kleine, witte (Queenie, 5
MDDU PDDUQLHWPHWGLH
grotere bruine (Soes, 13
MDDU ]LHQ2PPDDUPHW
Soes te beginnen, precies weten wat voor ras
het is doen we niet maar
we noemen hem maar
een “Masai herder” omdat we vaak zulke honden bij de Masai in Zuid
.HQ\DKHEEHQ]LHQORpen. Wel altijd buiten
dan, en nooit aan een lijn
of zo. En dat is precies
waarom we Soes nooit ergens naartoe kunnen nemen. Het is een geweldige hond die ondanks
z’n nogal dreigende harde blaf geen vlieg kwaad
doet, behalve….als je
hem aan de lijn probeert
te doen! Zelfs een trainer van politiehonden
heeft het een paar maanden geprobeerd, maar

Soes en
Queenie

uiteindelijk opgegeven. En hij wil altijd
bij je zijn anders kan hij behoorlijk nerveus worden. Dat komt misschien door
z’n “moeilijke jeugd” – m’n dochter die
‘s zaterdags in een asiel werkte kwam
met hem thuis omdat hij daar als pupS\QLHWDOOHHQGHNOHLQVWHPDDURRNEHhoorlijk ziek was, en steeds door andere honden gebeten werd en hem niet
OLHWHQHWHQ(QíQQDHHQSDDUPDDQden was hij weer gezond en wel (nog
VWHHGV HQGHPRQVWUHHUGHGDWHHQNHHU
door met hard geblaf ‘s nachts een paar
inbrekers op de vlucht te jagen. En
daarmee had hij z’n plaats in het gezin
verzekerd.
Queenie,
de kleine terrier
En Queenie? In Indonesia waren de andere honden ondertussen van ouderdom gestorven, de laatste 2 maanden
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vertellen. Soms zijn het spannende, soms droevige,soms interessante, soms grappige verhalen. En soms gaan de verhalen
niet over hun huisdier maar over
al die andere dieren die buiten in
de buurt wonen. Maar zo zijn het
allemaal wel verhalen over die
speciale “inwoners” van d’Oude
Morsch die toch bij de buurt horen en ook aandacht in de Buurtkrant zouden moeten krijgen.
Daarom zou ik iedereen, en speciaal ook kinderen willen vragen
om eens een verhaaltje over hun
huisdier of die andere dieren uit
de buurt te willen schrijven voor
de Buurtkrant, met een fotootje
erbij als het kan. Daar kunnen
we een aparte Dierenhoek voor
maken. En als jullie het goed vinden zal ik beginnen …

voordat we weer zouden vertrekken.
Maar de “vervanging” was kennelijk
al geregeld. Mensen in de straat hadden een doos gevonden naast een vuilniscontainer, met een hondje erin. En
voor hun was het snel duidelijk wat ze
ermee moesten, gauw naar die gekke Hollanders brengen want die hielden toch veel van dieren. Zij was er
ook niet erg goed aan toe, dus ja, met
veel zorgen dan ook maar weer opgeknapt, en mijn protesten dat we niet
nog weer eens een hond over de wereld gingen meesjouwen werd door
GHIDPLO\JHZRRQRYHUKHHQJHZDOVW
Ook mee dus, eerst naar Nederland,
toen Rwanda en weer terug hier.
Queenie is een soort van kleine terrier, heel levendig en slim en met de
JURRWVWHKREE\6RHVSHVWHQ ]LHIRWR 
Jammergenoeg werd ze ziek in Rwanda, een virus waardoor ze bijna niet
meer kon eten. Heeft 2 jaar geduurd
voordat ze weer zelf kon eten maar de
medicijnen hebben haar heel dik gemaakt waardoor ze wat moeilijk beweegt terwijl ze toch zo graag zou willen, en wandelen erg leuk vindt. Maar
het gaat langzaam maar zeker beter
wat ook aan Sous te merken is want
die blaft weer vaker want hij wordt
weer steeds vaker gepest.
Ik kijk uit naar andere verhalen! ]
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Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch
Voorzitter:
a.i. Ben Zech
Secretaris:
Casper Broekhuijzen
Penningmeester: Nel Hansen
E-mailadres:
secretaris@deoudemorsch.nl
Leiden, Februari 2017

Gezocht, nieuwe bestuursleden!
Beste leden en bewoners
Vanwege een andere functie bij mijn werkgever lukt het mij
niet meer om de secretarisrol voor de buurtvereniging te blijven
vervullen.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar versterking van het team.
Er is daarom plaats voor twee nieuwe bestuursleden!

Er wordt van de bestuursleden verwacht dat ze, op gezette tijden,
enige kopij voor de buurtkrant aandragen. Beide functie kosten
gemiddeld een halve dag per maand van uw tijd. U krijgt er natuurlijk wel een leukere en mooiere buurt voor terug.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
via secretaris@deoudemorsch.nl
Met vriendelijke groeten, Casper Broekhuijzen
namens het bestuur van buurtvereniging
‘De Put in De Oude Morsch’ ]
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Italiaans
restaurant Barzini
/ Geertrui Marks

Op de hoek van de Morsstraat en de Smidsteeg drijft
Jonathan Ben-Ezra een klein sfeervol restaurant, Bar]LQLJHQRHPGQDDUGHPDFKWLJH1HZ<RUNVHPDIíaleider Don Emilio Barzini uit Mario Puzo’s roman
The Godfather. Ik ben hier vaker geweest, om lekker
te eten, maar nu om drie uur ’s middags, in de lege
ruimte zie ik pas goed hoe stijlvast de zaak is ingericht. Aan de muur hangen foto’s van New York, Little
,WDO\LQGHGHUWLJHUMDUHQHQRXGHíOPSRVWHUV%RYHQ
de voordeur draaien als de zaak open is oude ItaliaanVH]ZDUWZLWíOPV]RQGHUJHOXLGHQDFKWHUGHEDUKDQJW
een oud bioscoopbord met dit keer de slogan ‘It was
ORYHRQíUVWVOLFHoPDDUGLHZRUGWUHJHOPDWLJYHUYDQgen. De sfeer is intiem, er is ruimte voor zo’n twintig
personen.
Eind april 2016 heeft Jonathan het restaurant gekocht van de toenmaliJH(J\SWLVFKHHLJHQDDU
Met een klein budget heeft
hij de ruimte grondig verbouwd en stijlvol ingericht.
In juni 2016 ging de zaak
open. Jonathan had altijd
al een liefde voor Italiaans
eten. Wat hem hier voor
ogen stond was een intiem
Italiaans restaurant, waar
iedereen zich thuis zou
voelen, niet te duur, geen
grote kaart, maar altijd

voedsel van hoge kwaliteit. Een goede, gezellige
trattoria. Jonathan doet
iedere middag zelf boodschappen. De groenten
zijn dus altijd vers. Hij
koopt vlees en kaas van
hoge kwaliteit. Gezond
eten vindt hij belangrijk, dus hij gebruikt weinig zout. Zijn pizza’s zijn
net ietsje anders dan elders, en dat is ook wel nodig als je je in Leiden op
pizzagebied wilt onderscheiden. In de combinatie van de ingrediënten zoekt hij, zoals hijzelf
zegt, de grenzen op, en
hetzelfde geldt voor zijn
pasta’s. Hij koopt in bij
de Sligro, en bij een speciaalzaak in Den Haag.
Altijd staat er zowel een
pizza als een pasta van de
maand op het menu.
Jonathan komt uit Maassluis. Hij is de zoon van
een Israëlische vader en
een Nederlandse moeder, en afkomstig uit een
echte horeca-familie. Op
zijn vijftiende begon hij
zelf in de sector, in het

begin als afwassertje. Nu
heeft hij een jong gezin,
een dochtertje van vier en
een zoontje van twee. Er
was moed voor nodig om
een restaurant te beginnen
in een pand waarin de laatste tijd steeds na korte tijd
weer een nieuw etablissement verscheen. Hij heeft
nu twee mensen in vaste
dienst en een stuk of vijf
freelance jongens, scholieren die pizza’s voor hem
rondbrengen. Niet op scootertjes, maar op stijlvolle
]ZDUWHHOHNWULVFKHíHWVHQ
met de naam Barzini erop
in de witte belettering die
ook in de zaak steeds terugkomt. Het bedrijf loopt,
zowel de afhaalservice als
het restaurant gaan goed,
maar het blijft iedere dag
weer onzeker hoeveel mensen er komen. Hopelijk
zal het opknappen van de
Morsstraat ook voor Barzini een gunstig effect hebben en dus meer zekerheid
geven. Jonathan is gelukkig van plan hier te blijven.
Restaurant Barzini gaat
Iedere dag om 17.00 uur
open. ]
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Proef
verwijderen
íHWVUHNNHQHQ
prullenbakken
Morsstraat
/ Hannie Huisman

De meedenkgroep van de wijk heeft meegewerkt aan de proef van de gemeente om de gevolgen te onderzoeken van het verwijderen van
íHWVHQUHNNHQHQSUXOOHQEDNNHQLQGH0RUVstraat. Het betrof een proef van zes weken: van
januari tot en met half februari 2017.

In de Morsstraat is
de ruimte beperkt,
de straat wordt gebruikt door voetJDQJHUVíHWVHUV
scooters, auto’s,
vrachtwagens enz..
Er zijn enkele parkeerplaatsen voor
auto’s en er zijn allerlei terrasjes en
RYHUDOVWDDQíHWVHQ
Hierdoor is de doorstroom van verkeer
moeilijk en het ziet
er niet uit! Door het
tijdelijk verwijderen
YDQíHWVSDUNHHUplekken wilde de
gemeente inzicht
krijgen in het probleem van de vele
JHSDUNHHUGHíHWVHQ
in de straat. Men
wilde weten waar
en of er behoefte is
DDQíHWVHQUHNNHQ
ook wilde men weWHQRPKRHYHHOíHWV
parkeerplekken het
dan zou gaan?
Uit tellingen van
een actieve buurtbewoner is gebleken dat er bijna een

NZDUWPLQGHUíHWsen in de Morsstraat geparkeerd
stonden en waar
de meeste behoefWHLVDDQíHWVHQrekken. Volgens
mijn bevindingen
en die van andere winkeliers en
bewoners, was de
doorgang voor de
voetgangers tijdens de proefperiode niet verbeterd! Bewoners
en bezoekers parNHHUGHQKXQíHWV
gewoon op de
stoep of tegen een
boom, gevel of
winkelpui. Door
het ontbreken van
íHWVUHNNHQVWRQden er vaak auto’s
op de stoep, vervelend voor voetgangers maar wel
handig voor mensen die willen laden en lossen.
Inmiddels zijn de
beugels voor de
íHWVHQZHHUWHUXJ

geplaatst, er staan nu
ZHHUYRORSíHWVHQWHgenaan. Het is echt
een probleem dat er
aan onze kant van de
VWDGJHHQíHWVHQVWDOling is!!! Omdat het
DDQWDOíHWVHUVLQGH
VWDGîLQNLVWRHJHQRmen moeten er meer
íHWVHQVWDOOLQJHQNRmen. Een speciale
VWDOOLQJYRRUíHWVHQ
bij de MorspoortgaUDJHHQHHQîLQNH
stalling op de Beestenmarkt zal de overlast van geparkeerde
íHWVHQLQGH0RUVstraat voor een groot
deel oplossen.
Overigens lag er
niet echt meer vuil
op straat zonder de
afvalbakken.
Op zaterdag
11 februari zijn de
foto’s gemaakt. ]
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Contactpersonen voor de buurt

Sociaal wijk team

tel: 14071,
optie 2
Wijkagent
tel: 525 88 65
Servicepunt Woonomgeving tel: 14071
Servicepunt Bouw en wonen tel: 14071
Met klachten (bv. over hangjongeren, geluidsoverlast,
HWF EHOWXPHW
De politie
tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 516 70 15
Evenementen-klachtenlijn tel: 5661600
Reinigingspolitie
tel: 14071
In het weekend:
06 – 53932497
Vragen, opmerkingenv of
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 gePHHQWH RYHU RD KHW SDUNHHUEHOHLG JHOXLG RYHUODVW JHPHHQWHlijk welzijnsbeleid, herbestrating, groenvoorziening, verkeer en
veiligheid.
De buurt ‘De Oude Morsch’ beslaat het gebied tussen de Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort
Galgewater.
Voor nieuws over de buurt kunt u naast de buurtkrant eveneens
online terecht via www.deoudemorsch.nl.

Colofon
Deze buurtkrant is een uitgave van
buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”.
Redactie: Frits van der Mark, Nelleke Oosten,
Nel Hansen, Daphne Pohlman en Jorinde R.
Vroeijenstijn
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:
16 juni 2017

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Casper Broekhuijzen
Nel Hansen
John Coenraad / bestuurslid
Hannie Huisman / bestuurslid

voorzitter@deoudemorsch.nl
secretaris@deoudemorsch.nl
penningmeester@deoudemorsch.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 Casper 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.

Schoenmakerij de Morspoort
Schoen- en lederwarenreparatie

Marianne Zweerus
Morsstraat 40
2312 BM Leiden
071-5143466

woensdag t/m vrijdag:
08.30-12.30 - 13.30-18.00
zaterdag: 09.00-17.00

