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De Put in de Oude Morsch

juli 2017

Onjuist aangeboden

Zomerborrel
10 juli 2017
20.00 – 22.00 uur
bij Lemmy’s Café Morsstraat 24
iedereen is van harte welkomen
voor leden is het eerste drankje gratis
Tot dan!

BBQ aankondiging
Let op !!
bbq 16 juli
In park de Put.
Zet in je Agenda!
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DRuKKERij

+

Op onze Drukkerij-afdeling kunt u o.a. terecht voor:

• Briefpapier, Visitekaartjes, Enveloppen
• Geboortekaartjes, Trouwkaarten (o.a.
• Flyers en brochures
• Proefschriften, scripties, boekjes

,

en eigen ontwerp)

Op onze Repro-afdeling kunt u o.a. terecht voor:

• Kopiëren in zwart en kleur
• Bouwtekeningen, Grootformaatwerk
• Print- en Plotwerk, Scannen
• Congres- en presentatieposters
• Afwerken en inbinden

Drukkerij van der Linden
Vliet 4a-6, 2311 RE Leiden, Telefoon: 071 - 512 08 15
info@drukkerijvanderlinden / www.drukkerijvanderlinden.nl
Like ons ook op facebook

of bekijk ons bedrijfsfilmpje op youtube

+
REPRO

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 21e jaargang nr. 82

7 / 2017 - pagina 1

Beste buurtgenoten:

In de vorige Buurtkrant editie zei ik “wat gebeurt er toch veel in
d’Oude Morsch”. Nu, drie maanden later: parkeergarage Lammermarkt klaar, Nieuwe Beestenmarkt opnieuw ingericht. Ondertussen
RQWZLHUSGH*HPHHQWHQDRYHUOHJPHWRQVKHWGHíQLWLHYHRQWZHUS
voor herinrichting van de Morsstraat.

Van de

voorzitter
/ Ben Zech
De werkzaamheden, na nog een laatste inspraakronde, starten dan waarschijnlijk in september. Binnenkort
volgt de evaluatie van perikelen rondom
Park de Put en de Morspoort – hierover
berichten we iedereen want kritische
opmerkingen van buurtgenoten bliven
binnenkomen (waarvoor dank) die zeker meegenomen worden. En er is meer
wat niet zo soepel verloopt: kosten van
het Speelschip zijn nog niet gedekt en
Vrienden van het Singelpark hebben
nog geen fondsen gevonden – wie suggesties heeft? Teleurstellend is dat de
Gemeente de fraaie banken naast het
Speelschip die La Boutique zo genereus
ter beschikking stelde verwijderde omdat die niet aan hun eisen zouden voldoen, maar door geldgebrek daar niets
voor in de plaats stelde – dus weer, wie

suggesties heeft? Een heel andere
problematiek is de herinrichting
van het Stationsgebied. De eerder
hierover afgesloten discussie is
door de Gemeente na vele protesten van omwonenden en anderen
weer opengesteld, vooral over waar
nu uiteindelijk het busstation moet
komen maar ook over verkeersstromen, vergroening, etc. Wij nemen
actief deel, met als voornaamste inzet een entrée naar de binnenstad
die ook past bij het historische karakter van d’Oude Morsch en minimaliseren van verkeersdrukte door
de Steenstraat en langs de Beestenmarkt, naast voorkomen dat het
“Walenkamp-pad” door de Museumtuin en de Kruisstraat er komt.
Met o.a. dit alles in gedachte besloot

de ALV verder te gaan met een wijkplan.
Maar van mij dan wel wat kritische opmerkingen. De buurtvereniging heeft een relatief groot aantal leden maar de ALV-opkomst was teleurstellend, evenals het zeer
beperkte aantal reacties op verzoeken om
input op diverse onderdelen. Omdat de samenstelling van “buurtgebruikers” heel divers is worden belangen ook verschillend
beinvloed door grote herinrichtingsexercities. Het bestuur wil de buurtbelangen zo
evenwichtig mogelijk bij de verschillende
inspraakfora inbrengen maar dan is (veel)
input van de verschillende belanghebbenden van cruciaal belang. En zulke bijdragen vormen dan natuurlijk ook de bouwstenen voor een wijkplan.
Kortom: hou d’Oude Morsch echt jullie
leuke, levendige buurt maar dat kan alleen
DOOHHQPHWMXOOLHLQEUHQJ]

Beste mede-buurtbewoner,

xxx

Nieuw
bestuurslid
& secretaris:

met de bestuursfunctie omdat toen
bij ons de kinderen en het werk en
het bestuur een beetje teveel van het
goede werden. Nu, een aardig aantal
jaren verder, heb ik weer interesse
,NZRRQLQPLGGHOV WLPHVî\ MDDULQ en zin in de buurtzaken. Ook omdat
de Kruisstraat, en ben in de eerste jaren er best veel dingen spelen in en om
daarvan ook secretaris van de buurtver- onze buurt. Het parkje, de poort,
eniging geweest, in duo met mijn man GH 0RUVVWUDDW HHQ PRJHOLMN íHWVBerend. Wij hebben toen met veel ple- pad door de Kruisstraat, de plannen
zier de begintijden van de Buurt Barbe- rondom het station en de bussen….
cue meebeleefd. We zijn destijds gestopt Het laatste onderwerp heeft zelfs

Maaike Kiestra

Tijdens de algemene ledenvergadering ben ik verkozen als opvolgster van Casper, die zijn functie in
verband met zijn drukke werk heeft
neergelegd. Mijn naam is Maaike
Kiestra, van huis uit literatuursocioloog. Via een loopbaan van wetenschap naar bibliotheekautomatisering en uitgeverijenwereld recent
omgeschoold tot schoolleider in
het basisonderwijs. Dochter en
zoon op de middelbare school, man
met eigen bedrijf en een lieve hond
maakt ons huishouden compleet.
KHW MRXUQDDO JHKDDOG YRULJH ZHHN ,Q RQderling overleg proberen we namens de
buurt bij zoveel mogelijk bijeenkomsten
die over deze onderwerpen (en meer) gaan
aanwezig te zijn.
Ik zal mijn best doen een goede secretaris
te zijn en ik hoop u te ontmoeten op één
van de buurtborrels, of op de Buurt BBQ,
of tijdens de 3 oktoberfeesten bij de haven,
Maaike Kiestra
secretaris@deoudemorsch.nl ]
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Kantstenen van
rosmolen De Valk
ouder dan gedacht
/ Jorinde Vroeijenstijn
Op de werf bij molen De Valk staat een
rosmolen. Op een bordje staat te lezen:
“Rosmolen – (z.g. kollergang) Door een
paard aangedreven molen. Gebruikt voor het
vermalen van grondstoffen t.b.v. de buskruit
fabricage. ±1815/1920”. Te zien zijn twee
kantstenen op een ligger, de stenen zijn
gesleten.
Met de aanleg van de parkeergarage op de
Lammermarkt, wordt ook het omringende
terrein opnieuw ingericht, hierin past deze
rosmolen niet meer. Er is gesproken met het
Nederlands Openlucht Museum te Arnhem en
het Nationaal Militair Museum te Soest, maar
beide musea willen deze rosmolen niet hebben. Zonde, want wat gaat er mee gebeuren?
Herkomst

Ik dook het krantenarchief in en kwam diverse artikelen uit de Leidse Courant tegen
die repten over de kruitmolen bij molen De
Valk. Op basis hiervan kon ik achterhalen dat
de ros-kollergang pas sinds 1991 onder zijn
huidige overkapping staat. Daarvoor hebben
de onderdelen tientallen jaren opgeslagen gelegen in de Stadstimmerwerf en de Lakenhal.

De ros-kollergang was een schenking van het
/HJHUPXVHXPWH/HLGHQLQ“De Valk
krijgt binnenkort een zogenaamde Koller-molen. Dat is een kruitmolen die in vroeger eeuwen
gebruikt werd door de schiet-schutterij. De molen zal worden afgestaan door het Legermuseum.” Daar had de ros-kollergang bijna twintig
jaar opgesteld gestaan in de oorlogscollectie.
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FU\SWHDIGLHWRWGDQWRHYROJHVWRUW
was met puin. Tijdens de restauratie
LVGHFU\SWHKHUVWHOGHQLVn'H0XQWo
vernieuwd als ontvangstruimte. Op
basis van gegevens uit het Haags,
Utrechts en Nationaal archief en de
bibliotheek van de Universiteit Leiden heb ik de geschiedenis van deze
ruimte ontdekt.
‘De Munt’ was ooit een kapel voor de
vrouw van de Hertog van Albrecht,
maar deze kapel is door brand verwoest en in 1435 herbouwd. Het was
onderdeel van het Dominicanenklooster en lag tussen de refter en de
Kloosterkerk in. De oostelijke muur
van de refter staat er tot op de dag van
vandaag nog. Delen van het klooster
en de lokalen aan de noordzijde van
de Kloosterkerk zijn in het vroegste
In het krantenarchief werd vermeld begin van de Staten-Generaal als
vergaderruimtes gebruikt. Ze bewaardat het Legermuseum in Leiden in
1957 een grote schenking van Stich- den hier belangrijke documenten,
belastingen, notariële akten en landting Duinoordkerk had ontvangen,
NDDUWHQ7RHQGHMDULJHRRUORJ
waaronder “drie grote zware ronde
uitbrak wilde de stadhouders een
stenen, n.l. een ligger en twee lopers,
eigen kanonnenfabriek. In 1598 werd
afkomstig van van een z.g. koller- of
het koor van de Kloosterkerk omgekoldermolen. (…) Deze kollermolen
bouwd tot grote gietput voor bronwas bestemd voor het malen van de
zen kanonnen en ‘De Munt’ werd
vormklei nodig bij het vormen en het
hoogstwaarschijnlijk omgebouwd tot
maken der fatsoenen (modellen). (…)
Met zekerheid kan worden gezegd, dat rosmolen. Op deze kollergang kon de
klei vermalen worden voor de mallen
de stenen uit de 17de eeuw dateren.”
YDQGHNDQRQQHQ9DQDIZHUGHQ
hier minder kanonnen gemaakt en
Vragen
is de ruimte omgebouwd als ‘laboraEnkele vragen komen in me op.
Deze kollergang, waar heeft die voor torium’, waar erepenningen gegoten
konden worden. Door de jaren heen
gediend? Was het inderdaad voor
het vermalen van grondstoffen voor is die ontwikkeling veranderd naar
buskruit of was vormklei aanneme- geslagen en geschroefde penningen.
In een inventarisatie van de ruimte
lijker? Hoe oud zijn de kantstenen
ZRUGHQGHpGULHJURRWH%UHHNeigenlijk? Het ene krantenartikel
rept over 17de eeuw, maar het huidi- steene daar ingeplaatst, dog niet gege bordje vermeldt 1815 als jongste schikt voor het make van de Medailles” genoemd.
datum. De kantstenen horen kenEr komt een einde aan het de praknelijk bij een geschutgieterij, maar
tijk van begraven in de kerk en vanaf
waarom lagen ze dan in een kerk
ZRUGWRSJHURHSHQRPJUDYHQWH
begraven?
YHUZLMGHUHQRPGDWLQGHFU\SWH
YROJHVWRUW]DOZRUGHQ7XVVHQ
Kloosterkerk
en 1856 vinden er in de Kloosterkerk
Het blijkt dat stichting Duinoordgrootschalige verbouwingen plaats,
kerk haar eigen kerk verloren had
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In waarbij ook een aantal lokalen afgede navolgende jaren hebben zij geld broken en herbouwd worden. Het is
bij elkaar gekregen om de vervallen aannemelijk dat bij de verbouwingen
HQKHWGLFKWVWRUWHQYDQGHFU\SWH
Kloosterkerk aan het Lange Voorde molenstenen in de vloer zijn gehout in Den Haag te restaureren.
Tijdens deze restauratie zijn de kant- SODDWVWRPGHWRHJDQJWRWGHFU\SWHDI
stenen ontdekt, toen een vloer in de te dichten.
In 1885 worden de gebouwen aan
ruimte ‘De Munt’, ten noorden van
het oude koor, opengebroken werd. de noord-oostzijde van de Kloosterkerk nogmaals verbouwd om de
De stenen dekten de toegang tot de
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Notulen
Algemene
ledenvergadering,
$SULO

$DQYDQJ
Aanwezig:
B. Zech, F. vd Mark, J. Jesse,
Dhr Goldbach, J. Coenraad,
0.HUYHUV*-+RR\PDQV
P. vd Born, G. vd Born,
H. Huisman, H. de Heiden,
P. Offringa, M. Kiestra,
N. Hansen, L. Dokter,
L. Veelenturf.
Ben Zech, voorzitter at interim, opent de vergadering,
X

Rijkstelegraaf te accommoderen. Vanaf
RPVWUHHNVZRUGWKHWNRRUYDQGH
Kloosterkerk als archiefruimte ingericht
voor de uitgeverij Het Vaderland. Deze
situatie bleef tot aan de restauratie van
EHVWDDQ
Voorlopige conclusies

Dit artikel is te kort om alle details te
beschrijven, maar het is zeer aannemelijk dat de ros-kollergang die nu bij
'H9DONRSJHVWHOGVWDDWUXLPMDDU
ouder is dan nu wordt aangenomen.
Rechtsboven het
poortje met de ’s
Lands kamer.

Zeer waarschijnlijk is de kollergang
WXVVHQHQLQGH.ORRVWHUNHUN
geplaatst.
Verder is de ros-kollergang hoogstwaarschijnlijk geen buskruitmolen geweest,
maar diende zij voor het vermalen van
klei dat nodig was voor het maken van
mallen bij de fabricage van kanonnen.
(HQQDGHUHW\SRORJLVFKHVWXGLHYDQ
kantstenen zou hier meer uitsluitsel
kunnen geven. ]

Vaststellen Agenda

Aangezien Dhr. L. Dokter de vergadering eerder zal moeten
YHUODWHQZRUGWGHDJHQGDDDQJHSDVW]RGDWHHUVWHKHWíQDQFLHHO
verslag en de kascommissie aan bod komen.
X

Financieel verslag 2016 /
begroting 2017

1HOGRHWYHUVODJíQDQFLHHOLVGHNDVLHWVLQJHORSHQ € %LM
GHXLWQRGLJLQJYRRUGH$/9LVKHWíQDQFLHHORYHU]LFKWQLHWURQGgestuurd. Hierdoor is het voor de aanwezigen lastig om op-, of
DDQPHUNLQJHQWHPDNHQRSKHWíQDQFLHHOYHUVODJ(HQRYHUzicht zal alsnog worden rondgestuurd aan alle leden. Daarbij
zal een termijn worden aangegeven tot wanneer er gereageerd
kan worden.
X

Verslag Kascommissie

Het woord is aan de Dhr. L Dokter; samen met G. Offringa de
kascommissie.
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Alles is samen doorgelopen, kas is nageteld. Alle bonnetjes waren aanwezig. Alles
was in orde, de kas zelf bevatte €PHHU
dan op papier. In totaal was er €
minder in kas dan vorig jaar. De verklaring
van de kascommissie wordt overhandigd.
(zie de laatste pagina) Het advies van de
NDVFRPPLVVLHDDQGHOHGHQLVRPGHíQDQFLÆOHYHUDQWZRRUGLQJRYHUJRHGWH
keuren.
Daarnaast is er tussen het cash geld van de
kas een gescheurd €ELOMHWDDQJHWURIfen. De kascommissie, die nauwe banden
heeft met de Nederlandse bank, heeft dit
biljet weten in te ruilen voor een vers biljet. Dit wordt overhandigd aan de penningmeester, met dankwoord van de leden voor
deze actie aan Laurens.
X Decharge kascommissie
De kascommissie wordt bedankt door Ben
en treed af.
X Benoeming nieuwe kascommissie
Ook in het nieuwe jaar willen Laurens en
Gosse (niet aanwezig) opnieuw de kascommissie taken op zich nemen.
X Vaststellen Notulen 2016
Enige opmerkingen over de notulen van
]LMQHUPHWEHWUHNNLQJWRWW\SHIRXWMHV
Deze zullen worden gecorrigeerd.
Een opmerking over de laatste bladzijde
met betrekking tot het verzorgen van de
winkelpanden door eigenaren die winkelpanden verhuren. Tegenwoordig kan er wel
subsidie worden aangevraagd. Dit wordt
beaamd, het zijn echter de notulen van de
YHUJDGHULQJYDQWRHQGDWQRJQLHWKHW
geval was.
Een opmerking over de datum voor de
ERXZYDQGHJDUDJH 2NWREHU GH]H
klopt wel; dat was het originele plan. Morgen zal de garage worden geopend (19
$SULO 
Ook een opmerking over de geveltuintjes;
Veel dank voor Gosse die de bolletjes
heeft verzorgd die geplant zijn in de geveltuintjes (sneeuwklokjes etc.) dit werd erg
gewaardeerd.
0HWGHDDQSDVVLQJHQYDQGHW\SHIRXWHQ
zijn de notulen vastgesteld.

Terugblik
activiteiten
afgelopen jaar
Statutenwijziging
Het proces voor het aanpassen van de
statuten liep al enige jaren. De laatste wijzigingen zijn vastgelegd tijdens de vorige
$OJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJDSULO
De eisen die aan de leden worden gesteld
moeten in de statuten en niet in het huishoudelijk regelement. Inhoudelijk waren
de statuten al tijdens de algemene ledenYHUJDGHULQJLQEHVSURNHQHQYDVWJHsteld. De notaris gooide echter (weer) roet
in het eten.
8LWGHQRWXOHQYDQGH$/9EOHHNGDW
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tijdens de vergadering niet is vastgelegd
dat de secretaris de volmacht heeft gekregen om de statuten ook daadwerkelijk aan
te passen.
Het de secretaris vanzelfsprekend dat als
er gestemd wordt over het aanpassen van
de statuten dat iemand van het bestuur dat
dan ook mag/kan doen.
Dit is in het bestuur besproken en we waren het er allemaal wel mee eens dat de
notulen wat dat betreft aangepast mogen
worden; het alternatief, een nieuwe ALV
beleggen om de leden voor te leggen om
de notulen van de vorige ALV aan te passen
vonden wij te ver gaan.
De notaris heeft zelf de toevoeging ‘goedkeuring statuten’ geschreven en hoewel dit
niet helemaal een correcte weergave was
van wat er besproken is, is deze aanpassing wel 1 op 1 overgenomen om dan, eindelijk, de nieuwe statuten door de notaris
te laten bekrachtigen.
Uiteindelijk zijn de statuten op 18 juli pas
bekrachtigd. Het proces om de statuten
DDQWHSDVVHQKHHIWMDDUJHGXXUGHQ
€QRWDULVNRVWHQJHNRVW
Verloop bestuur
1DKHWYHUWUHNYDQ2QQR,QQHPHHRIíFLHHO
WLMGHQVGHYRULJH$/9LQPDDUWZDV
het bestuur terug van 6 naar 5 personen.
Tijdens de activiteiten die de vereniging
organiseert zoals bijvoorbeeld tijdens de 3
oktober, is dit wel merkbaar. Het bestuur
is echter niet actief op zoek gegaan naar
een extra bestuurslid.
,QKHWQDMDDUYDQEOHHNYRRU+DQVYDQ
der Kamp het voorzitterswerk niet meer
haalbaar. Het bestuur is toen op zoek gegaan naar een vervanger voor de voorzitter.
Dit is Ben Zech geworden. At interim heeft
hij de voorzitterstaken op zich genomen
vanaf oktober.
Ook de secretaris, ondergetekende, kan
met een nieuwe taakinvulling van mijn
werk, nu regelmatig worden weggeroepen
en daarmee lukt het mijn niet om de secretaris rol te blijven vervullen. (Maaike heeft
aangeboden deze rol op zich te nemen.
Het aftreden en aanstellen van een nieuw
bestuur komt later deze vergadering aan
bod.)
Herinrichtingen in de buurt
Er zijn een paar planologische zaken die
het afgelopen jaar in en rond de buurt zijn
uitgevoerd. Allereerst de lammermarkt
parkeergarage die nu bijna gereed is. Diverse bestuursleden en leden van de vereniging deelgenomen aan overleg over de
herinrichting van het morspoort terrein,
het singel park en de morsstraat. Dit is
niet echt een succes geworden. Bij de morspoort heeft de aannemer heet de grond
te ver opgehoogd zodat de zwarte bies verdween onder de aarde, ook de haakse staOHQKRHNZDDUODQJVQXGHíHWVHUVHQDXWRoV

worden geleid was ook geen succes. Na
overleg met de uitvoerder is er een enquête
gehouden onder de leden. Er is voor gekozen
RPGHíHWVHUVWRFKQLHWRQGHUGHSRRUWWH
ODWHQíHWVHQHQQX]LMQGHVWUDDWHQGHRShoging voor een deel weer gelijk gemaakt.
Het bleek lastiger dan werd aangenomen om
GHíHWVHUVWHZHUHQRPRQGHUGHSRRUWGRRU
te rijden. Dit is ook het geval met de herinrichting van het singel park. Er wordt nog
gewacht op de evaluatie van de herinrichting
Morspoort en singelpark van de gemeente.
Dit leidt tot een discussie tijdens de
vergadering.
Diverse leden willen worden uitgenodigd
voor de evaluatie van de herinrichting
van het singelpark en Morspoort. Peter vd
Born zal worden uitgenodigd. Frits wijst
erop dat de buurtvertegenwoordiging
van tevoren in overleg moet over wat er
besproken moet worden met de gemeente
om ervoor te zorgen dat namens de buurt
wel dezelfde uitgangspunten worden
behartigd. Ben; via het singelpark is er
al zo’n soort overleg voor de gemeente
evaluatie. Ook ‘vrienden van het singelpark’ is niet geheel tevreden met de
gemeentereactie.
Frits geeft aan dat de buurt een inspraak
beurt gehad heeft, daarna wist niemand
van de uitvoeringsplannen. De communicatie vanuit de gemeente stopt dan.
Mirjam geeft aan dat het heel lastig is om
de ideeën van de gemeente om te buigen.
Frits; het helpt dus als de buurt 1 hetzelfde verwoord.
Kortom, de overleggroepen hebben wel
de ideeën gedeeld, echter, de input is niet
verwerkt. Geen verlag vanuit de gemeente.
(Dat zou er wel komen). Maaike heeft hetzelfde geconstateerd met betrekking van
het park de put. Uiteindelijk is alleen het
speelschip gerealiseerd van alle input die
er geweest is voor het parkje, er was geen
enkele terugkoppeling vanuit de gemeente. De indruk is dat de gemeente alleen
voor de vorm om input vraagt maar niet
van plan is om de eigen ideeën daarop
aan te passen.
Ben;
1) iemand moet dus in de gaten houden dat
er geen verslag komt tijdens de ‘meedenk
sessies’ en dit opvragen
  ZHPRHWHQVFKHUSHU]LMQWLMGHQVGHnPHHdenk sessie’
Nog een opmerking; afgelopen week werden de bankjes uit het park gehaald alleen
om dezelfde bankjes met andere kleur
pootjes terug te plaatsen. Niemand zit
erop te wachten of heeft dit aangevraagd,
verspilling van gemeente geld.
Ben; vandaag gesproken met iemand van
de gemeente die aan het monitoren is
KRHKHWJDDWPHWíHWVHQLQGH0RUVVWUDDW
YDQGHERPHQPRHWFPYHUSODDWVW
worden. (De wegen van de gemeente zijn
ondoorgrondelijk.) Mirjam is hiervan op
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de hoogte en geeft aan dat er zelfs al tegen
geprotesteerd is. Hannie geeft aan dat er
al met uitvoering begonnen, nog voor de
inspraak ronde.
Een andere opmerking van Lia; zijn er
bij de buurtvereniging klachten over de
Morspoort binnen gekomen?? (5 gebroken heupen, diverse gewonden naar het
LUMC afgevoerd) vrijwel iedereen aanwezig beaamd dat. Iedereen aanwezig die
met enige regelmaat langs de poort komt
heeft diverse ongelukken en bijna-ongelukken gezien. Bij de wethouder moet dit
worden aangekaart. Een brandbrief naar
de wethouder. De situatie is simpelweg
gevaarlijk. Lia heeft iemand van de gemeente gesproken, die heeft aangegeven
dat het veilig is geworden, dit is gewoon
niet waar. Tijdens de spits is het heel erg
door de haast van de weggebruikers.
In de oude situatie was het druk met voetJDQJHUVHQíHWVHUVGRRUGHSRRUWPDDU
toen gebeurden er geen ongelukken.
Uitgangspunt van de gemeente is geweest
om het plein een horeca vergunning
te geven, verkeersproblemen zijn erbij
gekomen.
Het bestuur zal dit meenemen. Nog voor
de evaluatie van de gemeente zal dit
worden besproken als dit niet te laat is.
John geeft aan dat de gemeente bij de
uitvoering wil blijven. Frits zegt dat er een
inventarisatie moet er komen van de ongelukken. Peter, het is ook hier belangrijk
om met 1 stem spreken.
Ben geeft aan dat er ook verwijtbaar gedrag is en het niet helemaal alleen de uitvoering is.
Hans; in het verleden zijn er gedachten
geweest bij de gemeente om de wijk
autovrij te maken. Ben geeft aan dat de
gemeente zeker niet van plan is om de
wijk autovrij te maken, dit is op te maken
uit de toeristenbus plannen voor de wijk
LHGHUNZDUWLHU 2RNEURPPHUV HQHYHQtueel licht verkeer) komt er waarschijnlijk
over het Walenkamp pad. Hier probeert
het bestuur echt boven op te zitten.
Ben heeft vorige maand overlegd met rijks
vastgoedbeheer. Deze waren nog niet bewust dat er plannen voor het Walenkamppad bestonden.
Er wordt aangegeven dat de drukte neemt
duidelijk toe in leiden, de stad slibt dicht.
De plannen voor de steenstraat en de
beestenmarkt zijn nog niet duidelijk.
&DVSHUURQGKHWYHUVODJRYHUDI
Activiteiten,
Het is afgelopen jaar gelukt om weer een
vaartocht te organiseren. De opkomst was
wat laag maar met een aantal ‘privé’ sloepen
is het toch een succesvolle tocht geworden. De buurtbarbecue had wel een goede
opkomst.
De jaarlijkse fotowedstrijd was ook weer een
succes, het aantal deelnemers was groter

dan vorig jaar.
Dit jaar een recordaantal stands tijdens
GHRNWREHUDFWLYLWHLWHQHQGRRUGDW
we dit jaar meer hebben ingezet op ambachten was dit een groot succes. De hele
3 oktober viering, ook de hutspot maaltijd,
was een succes.
Buurtkrant,
Frits van der Mark is bereid gevonden om
het eind redacteurschap van de krant op
zich te nemen. En de buurtkrant blijft een
heel mooi uithangbord voor de vereniging
en wordt gewaardeerd door leden en niet
leden. Wel blijft het een beperkt aantal
mensen die kopij aanlevert voor de krant,
Frits en de rest van de redactie kunnen
best wat ondersteuning gebruiken. Als er
leden zijn die de redactie willen verstreken
of ‘buurtkrant waardige’ artikelen willen
aanleveren dan is dat meer dan welkom.
Opmerkingen buurtkrant, Frits zegt dat
het gaat goed met de kopij, Nelleke wil
de opmaak blijven doen, ook als ze geen
woonruimte in de wijk vindt.
Er wordt gevraagd of de buiten beter
app in de krant kan worden geplaatst,
velen weten niet van deze app. De berichten kunnen ook op de website of op
facebook.
Ben heeft een voorstel voor de krant;
veel mensen (ook die geen lid zijn) waarderen de krant. Meer dan 33% van de
bewoners is niet Nederlandstalige, de
krant kan moeilijk in het Engels, maar
misschien een Engelse pagina of een
vertaling om deze groep te bereiken?
Niet veel van de aanwezigen voelen hiervoor. Er zijn geen andere buurtkranten
die dit doen. Vertalen of samenvattingen in het Engels zien de leden over
het algemeen niet zitten. Nel geeft aan
dat het niet op de voorkant past van de
krant, Engelse tekst. De vraag blijft of de
niet Nederlandse leden wel genoeg binding hebben voor de vereniging aangezien ze vaak maar tijdelijk hier blijven.
Wel wordt er geopperd om extra exemplaren bij restaurants verspreiden.
Misschien ook exemplaren bij het
politiebureau.
Misschien kan er wel een uitnodiging
voor de BBQ ook in het Engels. Dit zijn
de gelegenheden om nieuwe leden te
werven. Er zal worden gevraagd of Engelstalige buurtbewoners weten wat
de krant is en of ze lid willen worden,
PLVVFKLHQî\HUVYRRUGLHJHQHGLHJHHQ
lid zijn. (En waarom dat voor hun van
belang is)
Ben heeft zelfs bij studenten al enige
interesse voor de vereniging weten te
interesseren.
Hans; het is een voorrecht hier te wonen. Ook voor tijdelijke bewoners.
Maaike, het is ook leuk om mensen ook
welkom te heten in de buurt. Nel geeft

aan dat er wel rekening mee moet worGHQJHKRXGHQGDWGHî\HUVHWFELM
huishoudens moeten worden rondgedeeld. Er wordt verder over nagedacht.

-DDUSODQ
/ Wijkplan

De jaarplanning van het bestuur moet worden rondgestuurd onder de leden. Hierop
staan de geplande datums voor de buurborrel, BBQ, ALV etc.
Het wijkplan;
Ben geeft uitleg. Ben werd net voorzitter
en was bij een overleg met wijkvoorzitters,
ter plekke werd er een wijkplan gepresenteerd. Een voorbeeld was het wijkplan
van de merenwijk. De bewoners van de
wijk ‘hebben’ wat aan het wijkplan. Het
plan wordt gebruikt bij ontwikkelingen
in de wijk. Er komt een convenant met
de gemeente uit. Er kan meer met 1 stem
worden gesproken. (ook tijdens deze ledenvergadering worden onderwerpen hapsnap besproken. Bijvoorbeeld afspraken
over verkeer, bomen, verkamering etc. Het
wordt ook bekend bij de bewoners/leden
wat de uitgangspunten zijn. Is dit iets wat
de buurt zal/kan helpen??
Ja, op deze vraag is veel instemming. Ook
de horeca zal een gesprekspartner zijn
voor het plan. Er zou een model moeten
komen voor het wijkplan voor wijken in
Leiden. Er zijn er nu slechts twee.
Iedereen wil dit wijkplan idee wel graag
SUREHUHQGHUHDFWLHV]LMQSRVLWLHI
Opmerking; het plan moet gedragen worden door de buurt en de vereniging verteJHQZRRUGLJGVOHFKWVYDQGHEHZRQHUV
Hannie geeft aan om het plan dus niet te
gedetailleerd uit te werken, wel wat de bewoners belangrijk vinden en hoe de buurt
eruit gaat zien.
Input voor het wijkplan is dus welkom;
email naar voorzitter@deoudemorsch.nl
X Aftreden huidig bestuur
Ben is, na het vertrek van Hans van de
Kamp, voorzitter at interim en hoeft dus
niet af te treden. Hij wil de voorzitterstaak
graag op zich nemen. Casper heeft al aangegeven dat hij de secretaris taak naast
zich neer legt en Maaike wil deze taak op
zich nemen.
Frits bedankt het oude bestuur aangezien
dit toch tot een goed einde heeft gebracht
ondanks moeilijke tijden.
X Aanstellen nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur is bij deze aangenomen. Maaike introduceert haarzelf,
woont sinds ‘96 in de buurt en is eerder
(gedeeld) secretaris geweest. Ben introduceert zichzelf, woont nu twee jaar weer in
de wijk maar heeft hier in het verleden ook
gewoond. Iedereen kan de voorzitter, ook
informeel, gewoon bereiken.
X

Wat er verder ter tafel komt

Rondvraag; Hannie; de herinrichting van
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Anne Jeen

Notulen
Algemene
ledenvergadering
de Morsstraat, bij een nieuwe meedenksessie
van de gemeente is het de vraag wat de gezamenlijke uitgangspunt van de vereniging is.
Het plan van de gemeente is om alle meubilair
aan 1 kant en de rijbaan aan andere kant van
de straat te plaatsen. Nel geeft aan dat ondernemers aan de schaduwzijde van de straat
worden benadeeld.
Het plan van de gemeente is om (meer) verkeer door de straat te laten. Hierdoor komen
ZHOGHíHWVHQWHJHQGHJHYHOVWHVWDDQDDQ
1 kant van de straat. Opmerking; afgelopen
week heeft de brandweer al moeite gehad om
de juiste huizen te bereiken in de Morsstraat.
Ben heeft al overleg gehad met de gemeente.
De gemeente drukt hun eigen idee erg door en
treed niet in overleg. Ook nog geen conclusies
YDQGHSURHYHQPHWKHWZHJKDOHQYDQGHíHWVrekken en afvalbakken. John was bij een overleg waarbij de meesten stemmen waren om
de rijbaan in het midden te houden. Wanneer
is de rijbaan uit het midden besloten? Dit is
nog in overleg maar het blijkt dat de gemeente
niet van plan is om te luisteren. Dit is een punt
voor het wijkplan. Hoewel het wijkplan er voor
de wijk is en niet voor 1 straat kan er wel in
worden opgenomen hoe de Morsstraat er over
zoveel jaar uit moet komen te zien.
Het is niet ondenkbaar dat de gemeente plannen al klaar zijn. Ben geeft aan dat dat hem
niet tegen houdt.
Als buurt hiervoor een plan maken (wijkplan)
zal wel degelijk helpen. (Proactief i.p.v. reactief). Er moet een visie komen van de (straat)
bewoners zelf.
Als voorbeeld wordt besproken dat bij het
overleg met de gemeente alle aanwezigen
WHJHQKHWYHUSODDWVHQYDQGHERRP FP ZDren, maar dit gebeurd toch.
2SPHUNLQJ/LDYRRUGHíHWVHQLQGHPRUVstraat zal er een oplossing moeten komen. (In
Haarlem, met subsidiegeld, is dit gelukt). Lia
]HOIZDVELMGHSODQQHQYDQKHWíHWVSODQYRRU
de Morsstraat. Door de tijden en hoeveelheid
vergaderingen was dit niet vol te houden en
als er wat werd aangegeven door een bewoner
werd dit duidelijk niet gewaardeerd.
Nog een punt, Morspop is nu over. Slechts 1
persoon heeft geklaagd en nu is het afgelopen. Kan de vereniging met deze bewoner in
overleg? De gemeente heeft gemeten en de
(trommel)band ging over de geluidsvergunningsnormen heen. Hoewel dit niet versterkt
was, het is dus de vraag of het wel terecht was.
Er is een alternatief op de Ananasweg, LemP\oVGHRUJDQLVDWRUZLO0RUVSRSQLHWPHHU
organiseren.
Aangegeven wordt om notulen te maken van
het overleg over de Morsstraat.
%HQVOXLWGHYHUJDGHULQJURQG ]

Woont op de eerste etage
van Morsstraat 19A en heeft
sinds 1 januari haar eigen
mindfulness praktijk
“Live in the Flow”
Tijdens de laatste redactievergadering van de buurtkrant ontmoet ik
Anne Jeen die voor een keer is aangeschoven. Hoewel zij al 5 jaar in
de buurt woont heb ik haar nooit
eerder gezien. Dat ligt zeker niet
aan Anne. Met haar open en geïnteresseerde instelling kent Anne
de buurt namelijk goed. Vanaf het
moment dat we elkaar de hand
schudden vind ik haar een boeiende en positieve persoonlijkheid
die vol enthousiasme over de buurt
praat. Reden genoeg om haar te interviewen voor deze rubriek.
Ik spreek met haar af in haar gezellige appartement. Hoewel zij midden in een zware week zit - haar
oma is net onverwachts overleden
- wil zij het interview toch door laten gaan. Dit past bij de instelling
van Anne waarbij zij door middel
van mindfulness bewust stil staat
bij het huidige moment en de omstandigheden probeert te accepteren zoals deze zijn.
Waar kom je vandaan?
“Ik ben grootgebracht in Lomm,
een klein dorpje vlakbij Venlo in
Limburg. Als kind zei ik altijd al
dat ik later naar het Westen toe
wilde. Ik vond Limburg een beetje
dicht. Omdat mijn ouders niet
uit Limburg kwamen spraken wij
als enige in het dorp geen dialect.
Toen ik naar de lagere school ging
werd mij al snel duidelijk dat mijn
open persoonlijkheid niet echt
werd geaccepteerd. Hierdoor veranderde ik al na een paar weken in
een stil kind. Ik was heel blij dat ik
WLMGHQVJURHSDOQDDUKHWJ\PQDsium in Venlo kon. Omdat ik in alles geïnteresseerd ben kon ik daar
eindelijk doen wat ik leuk vond.
Hoe ben je in deze buurt terecht
gekomen?
p1D KHW J\PQDVLXP ZLOGH LN DDQvankelijk geneeskunde studeren
maar vond deze studie niet breed
genoeg. Voor de studie geschiedenis die ik in Nijmegen wilde volgen

Achter deze
voordeur woont …,
/ Daphne Pohlman
werd ik niet toegelaten in verband met mijn epilepsie en de
grote aanval die ik nog tijdens
mijn eindexamenjaar kreeg. Dit
was heel frustrerend omdat ik
zo gemotiveerd was. Ik ben toen
een heel hard gaan werken aan
mijn gezondheid. Met name
door het beoefenen van mindfulness ben ik heel sterk geworden. En toen kwam de nieuwe
studie International Studies
aan de Universiteit van Leiden.
Ik wist meteen dat dit echt iets
voor mij was. Ik wilde ook heel
graag in Leiden wonen.

Mijn ouders vonden het even
wennen maar realiseerden ook
dat epilepsie bij mij past. Hierdoor hebben we uiteindelijk - op
advies van de neuroloog - gekozen voor een appartementje. Dit
betekende namelijk een plek
met net wat meer rust en waar
mijn moeder in wat lastige periodes langs zou kunnen komen.
En zo ben ik uiteindelijk terecht
gekomen in dit appartement dat
ik sinds 5 jaar huur.”
Je bent heel open
over je epilepsie.
Hoe ga je hier mee om?
“Ik wil hier heel open over zijn
en wil iedereen met epilepsie meegeven dit ook te doen.
Veel mensen durven dit niet
en zijn bang hoe anderen hier
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op reageren. Vanaf het moment
dat ik hier kwam wonen heb ik
zowel de buurt als mijn studiegenoten geïnformeerd over mijn
situatie. Dit hoort nu eenmaal bij
me. Vanaf het moment dat ik epilepsie kreeg, ik was toen 15 jaar,
heeft mindfulness en Acceptance
& Commitment (omgaan met dat
wat er is en dan op jouw manier)
mij altijd enorm geholpen. Na jaren van onderzoek en medicatie
NZDPLNRSPLMQHMDDULQDDQmerking voor een operatie, waarbij ik wakker moest blijven. Ik heb
me er helemaal aan overgegeven
en vond het eigenlijk heel interessant. Ik wilde alles bewust voelen
en heb tijdens het opereren zelfs
vragen gesteld aan de artsen”.
Hoe heb je dit allemaal
kunnen combineren met
je studie?
“De operatie viel net tijdens het
eerste semester. Ik twijfelde erg
of ik het moest doen. Behalve dat
de operatie niet zonder risico’s
was, had ik het ook zo naar mijn
zin met mijn studie, vrienden,
studentenverenigingen SSR en
SIB en het volgen van interessante lezingen in Den Haag. Mijn
hoop om binnen een week na de
operatie weer naar Leiden te kunnen moest ik laten varen. Na de
operatie kreeg ik namelijk weer
een grote aanval. Ik kon niet praten en iedereen raakte in paniek.
Volgens de specialisten zou ik
nooit meer kunnen studeren en
mocht ik blij zijn als ik weer zou
kunnen praten. Dankzij het beoefenen van mindfulness en de
hulp van een logopediste kon ik
echter binnen een half jaar terug
naar Leiden en heb ik mijn studie
(Engelstalig en Spaans) in 5 jaar
tijd gehaald. De neuroloog snapte
hier helemaal niets van.”
Welke rol speelt mindfulness
verder in je leven en wat zou je
anderen willen meegeven?
“Mindfulness heeft mij heel sterk
gemaakt en geleerd om me over
te geven aan omstandigheden die
je niet kunt veranderen. Daarbij
is het belangrijk om jezelf te accepteren en vriendelijk te zijn.
Juist als je het heel zwaar hebt is
het beoefenen van mindfulness
zo belangrijk. Als je probeert stil

te staan bij wat je precies voelt, dan merk je
dat je klachten niet doorzetten. Dat wil ik
ook zo graag doorgeven aan andere mensen
met epilepsie of mensen met een andere
beperking. De afgelopen periode had ik het
ook erg zwaar en probeerde ondanks mijn
drukke schema toch tijd vrij te maken om te
mediteren. Je moet het gewoon doen en proberen te onderzoeken waar je pijn of stress
zit. Ik ben ook heel geïnteresseerd in Boeddhisme en Altruïsme en lees daar ook veel
over”.
Je bent per 1 januari dit jaar begonnen
met je eigen mindfulness praktijk. Hoe
ben je hier mee begonnen en wat bied je
zoal aan?
“Door mindfulness ben ik geworden wie
ik ben, hetgeen me erg heeft geïnspireerd.
Vanaf het halen van mijn diploma als gecerWLíFHHUG PLQGIXOQHVVWUDLQVWHU LQ  JHHI
ik trainingen onder andere op het Universitair Sportcentrum Leiden (USC Leiden).
7LMGHQVGH(O&LGZHHNYDQKHELNRRN
lezingen gegeven voor de faculteit Sociale
Wetenschappen. Hoewel het een groep was
YDQ  PHQVHQ YRQG LN KHW QLHW PRHLOLMN
of eng. Dat komt omdat ik er zo in geloof,
overigens zonder het aan anderen te willen
opleggen: iedereen mag namelijk zijn eiJHQPHQLQJKHEEHQ0HWPLMQPLQGIXOQHVV
praktijk bied ik zowel groepstrainingen als
individuele trainingen aan. Daarnaast geef
ik ook diverse workshops. Dit doe ik op verschillende locaties zoals Yogacentrum De
Lindewei, De tuin van de Smid in het park
&URQHVWH\Q KHW /HLGVH +RXW KHW VWUDQG
van Katwijk aan zee en in juli een week op
Schiermonnikoog geven. Wie zin heeft is alWLMGZHONRPq
Wie zou er een training of workshop
mindfulness bij je moeten volgen?
“De trainingen en workshops die ik geef zijn
voor iedereen bedoeld. Mindfulness kan
voor iedereen bruikbaar zijn. Het is totaal
niet zweverig en het heeft ook niets met een
geloof te maken. Je leert in het NU te leven
zonder iets te eisen of te willen veranderen.
Vanwege mijn eigen ervaring met epilepsie
richt ik me ook op deze doelgroep: om ze te
laten onderzoeken hoe hiermee om te gaan.
Ik denk ook voor mensen met andere aandoeningen en ziekten veel te kunnen betekenen in het acceptatieproces. Verder wil ik
MindfulKids aanbieden in het basisonderZLMV+LHUYRRU]DOLNLQQRYHPEHUPLMQ
H[DPHQDOVJHFHUWLíFHHUGWUDLQHUDîHJJHQq
En je studie International Studies, doe je
daar nog wat mee?
“Ik vind het mooi om mijn universitaire achtergrond door te geven, bijvoorbeeld tijdens
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lezingen. Daarbij ben ik heel geïnteresseerd in de samenwerking tussen
culturen, waar ik tijdens mijn studie
veel over heb geleerd. Hierdoor kan
ik goed omgaan met mensen uit andere landen. Vanwege mijn interesse
in verschillende culturen wilde ik ook
altijd bij een museum werken. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen
bij het Museum Volkenkunde. Ik heb
daar de opbouw van tentoonstellingen mogen meemaken en onderzoek
gedaan binnen de ZieZo Marokko
tentoonstelling voor kinderen. Dit
onderzoek is gebaseerd op de acceptatie tussen verschillende culturen en
geloven. Hier wil ik ook iets mee gaan
doen. Veder ben ik ook heel geïnteresseerd in journalistiek waar ik misschien nog een master in zou willen
YROJHQ(QIRWRJUDíHYLQGLNRRNKHHO
leuk. Ik heb dus veel plannen in de
WRHNRPVWq
Wat vind je van de buurt?
“Ik ben zo dol op dit buurtje en ken
heel veel mensen. Zo ben ik heel hecht
met Ton van tekenwinkel Towi en heb
ik goed contact met de schoenmaker,
íHWVHQPDNHUHQQLHWWHYHUJHWHQPLMQ
verhuurders, de tweelingbroers Chris
en Joost. Daarnaast ben ik al jaren
geregeld te vinden bij De Printer. Ik
heb daar vaak leuke en grappige gesprekken gehad als ik weer eens in de
stressmodus langskwam voor het uitprinten van artikelen en teksten voor
mijn studie en scriptie. Verder kom ik
graag bij de winkels en restaurantjes
in de buurt, zoals bijvoorbeeld Soetenso voor de heerlijke truffels, La
Plancha voor een paella en ook Nico’s
en De La Soul vind ik erg leuk. Bij de
viltwinkel van Hannie Huisman heb
ik de stofjes gekocht voor mijn klankschaal en voor aan de muur. Met mijn
directe onderburen heb ik goed contact. Ik ga hun in de zomer opzoeken
in Ecuador, waar ik weer veel verschillende culturele tradities kan observeren, de Spaanse taal kan herhalen en
verder wil ik lekker gaan fotograferen
en wellicht mindfulness aanbieden”.
Geïnspireerd in het verhaal van
Anne Jeen en mindfulness?
Lees dan verder op haar website
ZZZOLYHLQWKHîRZQO ]
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Morsstraat
HQ
LQGHMDUHQYDQ
de vorige eeuw
/ Hannie Huisman
,QGHMDUHQ o]DWRSQUMXIIURXZ+DUWHYHOGPHWKDDU
melkwinkel. Het was een klein winkeltje met een marmeUHQ WRRQEDQN HQ HHQ NHWHO YRRU GH PHON 1R  ZDV HHQ
woonhuis.
Beide panden zijn na de oorlog
gesloopt, daarna heeft het terrein met schutting ervoor een
tijd braak gelegen. Uit februari
1957 stamt het verzoek aan de
Gemeente van dameskapper
W.F. Vermeer voor de bouw
van een winkel op het terrein
met daarboven een woning.
Hiervoor had het architecten
bureau G. Prinsen jr. en Den
Ouden uit Oegstgeest een
tekening gemaakt. De bouw
is uitgevoerd door W. van

Erfgoed Leiden 1972.
Morsstraat 10/12
en 14.

'XEEHOGHQXLW2HJVWJHHVWYRRUî
  /HLGVHFRXUDQWMXQL
1957). Volgens een advertentie in
de Nieuwe Leidse Courant, is de
salon met parfumafdeling 4 febr.
1958 geopend. Het pand heeft
een strakke in beton opgetrokken
voorgevel waarvan de winkelpui
met natuursteen is bekleed. Op
de eerste verdieping heeft het een
betonnen erker met daarboven
een balkon met openslaande deuren. Dit is tot op heden het modernste pand van de Morsstraat.

2SQU]DWLQGHKHHU-.RXGLMVPHWHHQZLQNHO
+LM YHUNRFKW ERWHU NDDV HLHUHQ HQ FRPHVWLEOHV íMQH
eetwaren). In 1953 adverteert hij in het Leidsch Dagblad
YRRUíMQHURRNZRUVW
Koos Voskuil (een oude buurman van no. 8) wist zich nog te
herinneren hoe de heer Koudijs daar de ramen stond te
lappen; ‘daarvoor deed hij zijn
schoenen uit en ging hij op de
kazen staan’. ]

Drie
op een
rij

1e Binnenvestgracht ter
KRRJWHYDQGHQXPPHUV
WP2SGHIRWRKLHUQDDVW
de lantarenpaal die begin
april werd onthoofd, een
nieuwe kap wordt klaargemaakt voor montage.

V

/ Frits van der Mark

Een week later
wordt een tweede
paal geraakt door
een vrachtauto
die te dicht langs
rijdt.
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Picknick
wraps met
gerookte
kip
/ Carolien

Bereidingswijze

Als je beweegt, gaat je hartslag omhoog. Dat zorgt
weer voor een betere stofwisseling. Als je gedurende de dag meerdere malen even in beweging
komt, gaat je metabolisme omhoog en verbrand
je meer energie. Je slaapt hierdoor beter en je conditie gaat vooruit.

Voor de geroosterde paprika’s:
Het is niet moeilijk en erg lekker om zelf paprika’s
te roosteren. Kijk voor de bereidingswijze op \
www.vitaminel.nl/picknick-wraps

Fietsen is een fantastische manier om lekker te
bewegen en ook nog te genieten van de omgeving.
:LVW MH GDW KHW YDQXLW /HLGHQ PDDU  PLQXWHQ
íHWVHQLVQDDUKHWVWUDQGYDQ.DWZLMN"-HRP]HLOW
]RRRNQRJHHQVGHíOHV
Deze wraps kun je zo uitgebreid maken als ze zelf
wilt. Je kan variëren met wat je in huis hebt of waar
je trek in hebt en ze zijn heerlijk als lunch maar
ook als avondmaaltijd op een warme dag. Ideaal
YRRUHHQSLFNQLFNRIGDJMHVWUDQGGXV

Ingrediënten - voor 6 wraps
X

X




X



X

X
X
X
X

X



Een pak meergranen, volkoren of glutenvrije
wraps naar keuze
1 bakje zachte smeerbare geitenkaas
JHURRNWHNLSíOHW
]RHWHSXQWSDSULNDoV RIJHURRVWHUGHSDSULND
in een pot)
JUDPYHUVHVSLQD]LHRIUXFROD
1 avocado
OHQWHXLWMHV
Pompoenpitten
Zwarte olijven (ik vind Taggia olijven het
lekkerst)
Zwarte peper en een klein beetje chili peper
naar smaak

V

X

Alweer raak:
eind april
wordt de
derde lantarenpaal op
rij kapotgereden.

De wraps maken:
Leg de wraps op een
plank en smeer ze voor de
helft in met geitenkaas.
Verdeel op de andere
helft een laagje spinazie.
9HUGHHOGHNLSíOHWHQ
de puntpaprika over de
wraps door ze over het
midden te leggen op de
scheiding tussen de spinazie en de geitenkaas.
Snij de avocado in plakjes
en leg die bij de kip en
paprika.

Toeval?

Nee, meer dan een
maand ligt (net als in
de hele buurt) een deel
van de straat open om
dat er een nieuwe kabel
moet worden gelegd. Onnavolgbaar is de aanpak
van de aannemer en het
duurt allemaal heel erg
lang. Daardoor ontstaat

Laat de olijven uitlekken en snij in kleiQHVWXNMHV6QLMGHOHQWHXLíMQ
Strooi deze samen met de pompoenpitten over de vulling van de wraps en
maak op smaak met peper en chili als je
daarvan houdt.
Om de wraps op te rollen begin je aan
de kant van de spinazie. De kant met
de geitenkaas zorgt ervoor dat ze dicht
blijven plakken.Als je ze wil bewaren of
meenemen leg je ze naast elkaar in een
afsluitbare bak of rol ze in folie. Gekoeld
blijven ze een dag vers.
Eet smakelijk! ]

HHQîLQNHVFKDGH'HíUPD=LXW
B.V., gemachtigd om namens de gemeente Leiden de kosten door schade aan verlichting in de openbare
ruimte ten gevolge van vandalisme
en aanrijdingen op de veroorzakers
van de schade te verhalen, stopt een
invulformulier in de bus. Uiteraard
heb ik het formulier ingevuld, afwachten maar… ]
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Subsidie voor
herstel winkelpuien
en schilderwerk.
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Nieuwe
straatnaambordjes
in de buurt
/ Frits van der Mark

In onze wijk zijn veel historische puien bewaard gebleven, zo ook in de Morsstraat. Vaak
zijn ze echter verborgen achter betimmeringen
of later gewijzigd. Vanuit de gemeente is subsidie beschikbaar waarmee u uw historische
winkelpui kunt herstellen. De subsidieregeling geldt ook voor het terugbrengen van historische kleuren op een woning of bedrijfspand.
Als u geïnteresseerd bent in een subsidie voor
het herstel van historische winkelpuien dan
kunt u hiervoor contact opnemen met Monique Roscher. M.Roscher@erfgoedleiden.nl Zij
wil u graag informeren over het winkelpuienen kleuren project.

Investeren in uw woning?
*ULMSQXXZNDQV
Via de website Woningdossier kunt u subsidie
of een lening aanvragen voor het terug restaureren van uw pand. Ook kunt u via deze site
verschillende subsidies en/of leningen aanvragen voor het duurzaam maken van uw woning. Woningeigenaren kunnen een subsidie
aanvragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van
een zonneboiler, of voor vloer-, dak-, glas-, of
spouwmuurisolatie. Daarnaast kunnen woningeigenaren ook een lening afsluiten voor
het duurzaam maken van de woning. Leest
u vooral eerst de informatie op deze website,
waaronder de verordeningen. LET OP: vraag
altijd eerst een lening of subsidie aan voordat
X HHQ PDDWUHJHO JDDW XLWYRHUHQ $O HHUGHU XLWgevoerde maatregelen komen niet in aanmerking voor een subsidie of lening.

Wilt u meer uitleg of informatie,
ga dan naar het
duurzaambouwloket.nl
Aanvragen kan op:
http://www.woningdossier.nl/ ]

Af en toe keek ik dus langs de gevels van de
hoekhuizen, maar er veranderde niets. Van
buurtgenoot Gosse hoorde ik eind vorig
jaar dat de bordjes er aankwamen. Hij was
er direct bij betrokken want aan de Kruisstraatkant wilde men een bordje aan de gevel van zijn Brandspuithuisje bevestigen.

Verordening en vergunning

Volgens een Gemeentelijke verordening
hebben eigenaren van panden een gedoogplicht voor het plaatsen van naamborden.
Gaat het echter om een gemeentelijk- of
rijksmonument dan moet er door de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd worden en heeft de eigenaar de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.
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Ergens had ik al eens gelezen.
De Leidse straten zouden nieuwe straatnaambordjes krijgen. Alweer zo’n negen jaar geleden
schreef ik een stukje over de straatnaambordjes
in onze buurt en vooral ook over de betekenis van
de straatnamen. De nieuwe bordjes zouden ook
een verklarende tekst krijgen, interessant dus.

Het project

Na enig zoeken vond
ik informatie over het
straatnaambordjesproject op de Internetsite
van de Gemeente. De achtergrond van het project
is om: de straatnaamborden in de binnenstad te
vervangen door één soort
bord passend bij het historische karakter van Leiden.
Het nieuwe model straatnaambord is geïnspireerd
op bestaande borden met
het lettertype van de eerste
helft van de 19e eeuw. Deze
borden zijn donkerblauw
geëmailleerd met witte
letters. De borden die al in
deze stijl zijn uitgevoerd,
blijven gehandhaafd.
Het merendeel van de
borden die in het stucwerk
zijn aangebracht, blijven
bestaan. Borden die nu op
palen staan worden ook
aan de gevel bevestigd,
voor zover dat mogelijk is.
Het oude Kruisstraatbordje stond op een paal
vóór het brandspuithuisje. Daar wilde de
gemeente vanaf en dus
moest het nieuwe bordje
aan de gevel komen. Zonder berichtgeving werd

het echter de gevel van het
hoekhuis aan de overkant.

Bordjes en verklaringen

Ze zien er strak uit, zijn
mooi van kleur en in Polen
gemaakt, weet Gosse te melden. De verklarende teksten
zijn nieuw, maar helaas
niet bij alle straatnamen
terug te vinden. Een rondje
door de buurt leert dat de
Steenstraat, Fabiaanspoort,
Blauwpoortshaven, Smidssteeg, Kiekpad geen verklarende tekst hebben.
Waar die tekst er wel is zijn
ze, zoals voor de hand ligt,
triviaal. De uitleg over de
Narmstraat is dat niet. Bij
de gidsen van het Gilde in
Leiden die de rondleidingen door de binnenstad
doen gaat al heel lang het
verhaal dat vroeger in de
Narmstraat vooral arme
mensen woonden en dat
daar de naam aan ontleed
zou zijn.
Het nieuwe bordje vat
mooi en kort samen wat de
juiste betekenis is: Den arm,
korte arm stratenkruis. Een
knappe samenvatting van
de tekst die Ir G.L. Driessen
in zijn boek Leidsche StraatnamenLQKLHURYHU
schreef: Kruisstraat van

Morsstraat naar 1e Binnenvestgracht. De naam
is terug te voeren op de
stand van de Kruisstraat
ten opzichte van de
Narmstraat. Deze komt
overeen met de lijnen
van het Latijnse kruis.
Aanvankelijk liep de
Kruistraat door tot aan
het Galgewater waardoor deze inderdaad
ook de lange arm van de
kruisvorm voorstelde. De
Narmstraat heette eerst
de Dwarskruis/ of Armstraat, deze vormde de
korte arm van het kruis.
Nu nog kijken of de
Gilde gidsen hun uitleg
aanpassen. ]

BBQ
LET OP !!
16 JULI

In park de Put.
Zet in je
Agenda!
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Contactpersonen voor de buurt

Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’

6RFLDDOZLMNWHDP    WHO
          RSWLH
:LMNDJHQW      WHO
6HUYLFHSXQW:RRQRPJHYLQJWHO
6HUYLFHSXQW%RXZHQZRQHQWHO
Met klachten (bv. over hangjongeren, geluidsoverlast,
etc.) belt u met:
'HSROLWLH      WHO
+RUHFD.ODFKWHQOLMQ   WHO
(YHQHPHQWHQNODFKWHQOLMQ WHO
5HLQLJLQJVSROLWLH    WHO
,QKHWZHHNHQG    s
Vragen, opmerkingenv of
klachten over uw woonomgeving?
Kijk op
http://www.leiden.nl/woonomgeving.

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.
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.
Redactieadres1DUPVWUDDWWHO
OplageH[HPSODUHQ
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)HU+DQVHQWHO
Hebt u een idee voor de buurtkrant, wilt u een
activiteit aankondigen of iemand in het zonnetje zetten? Geef het door aan Nel Hansen,
1DUPVWUDDWWHORIPDLOXZ
bijdrage naar:
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
%XXUWQLHXZVLVDOWLMGZHONRP
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
9 september 2017 ]

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Maaike Kiestra
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 Maaike 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
5HN1/,1*%
]

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

