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Van de
Voorzitter
/ Ben Zech
Beste
Buurtgenoten:
Voor jullie ligt de alweer 86ste uitgave
van de Buurtkrant, zoals altijd
weer samengesteld door een paar
toegewijde mensen die hier - weliswaar
met plezier- toch ook wel veel van hun
eigen tijd aan besteden. En met succes,
want het is weer een Buurtkrant met
vele leuke wetenswaardigheden over
de buurt, met informatie over acties
die de Gemeente heeft ondernomen
om het aanzien van de buurt te
verbeteren, en met aankondigingen
van evenementen waar jullie zowel
plezier aan kunnen beleven als ook
aan mee organiseren.

/ Maaike Kiestra

Van de bestuurstafel
De zomer nadert. Voor een deel van
onze wijkbewoners betekent dat
vakantie en even uit de dagelijkse
beslommeringen. Voor een ander
deel draait het leven gewoon door,
met een veelheid van evenementen
en activiteiten in de stad op de
achtergrond. Namens het bestuur
wens ik u, ongeacht tot welk deel u
behoort, een fijne zomer toe. Uiteraard
hopen wij u te ontmoeten tijdens de
Buurtbarbecue op 19 augustus, zet m
in de agenda!
De Morsstraat is verbouwd. De
meningen over de effecten zijn

/ Peter van der Born

Buurtbarbecue
in Park de Put
Beste Buurtgenoten,
Op zondag 19 augustus houdt de
buurtvereniging weer de jaarlijkse
buurtbarbecue voor haar leden. Zoals
gebruikelijk zijn niet alleen de leden
maar ook de niet-leden welkom op de
BBQ in Park de Put. Op deze manier
leren de niet-leden op een leuke
manier de buurtvereniging kennen.
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Mee organiseren
is belangrijk
voor buurtactiviteiten op 3 oktober
waarover verderop meer in deze
Buurtkrant. En het geldt ook voor
onze jaarlijkse buurtbarbecue die we
op 19 augustus organiseren, waarover
verderop ook meer. Hier benadruk
ik dat de BBQ zeker niet alleen voor
leden van de buurtvereniging is. We
zouden het juist leuk vinden als meer
buurtbewoners, inclusief studenten,
expats, andere niet-Nederlanders,
maar ook mensen die dagelijks alleen
in de buurt werken, zouden komen,
gewoon voor de gezelligheid en om
onze buren in een vrolijke sfeer beter
te leren kennen. En nog iets. Vorig jaar
werd de BBQ opgeluisterd door een
muzikant die met zijn viool zeker aan
de sfeer heeft bijgedragen. Omdat we
weten dat er een flink aantal (amateur)muzikanten in de buurt wonen,
zouden we hen willen vragen of zij
dit jaar misschien tijdens de BBQ wat
zouden willen spelen? (bel me dan: 06
124 988 49)

Maar eerst kijken we uit naar Sail
Leiden 2018, een groots evenement
waarbij wel 200 schepen onze haven
zullen aandoen op 27, 28 en 29 juli,
een feest apart dus !

verdeeld. Net als bij de Morschpoort
het geval is, is een evaluatie toegezegd
door de gemeente. We houden het in
de gaten, en houden u op de hoogte
van de vorderingen.

deoudemorsch.nl is voldoende. De
gegevens worden niet met anderen
gedeeld. De lijst wordt beheerd door
de secretaris en de penningmeester.
We gaan dit vastleggen zodat we
ook formeel aan de eisen van de wet
voldoen.

De nieuwe privacywet is ingegaan.
Voor de buurtvereniging betekent dit
dat we zullen vastleggen hoe we met
uw gegevens omgaan. Kort gezegd zijn
de gegevens die we in een excelbestand
bewaren uw naam, adres en mailadres.
Deze
gegevens
(de
ledenlijst)
gebruiken we om u de factuur te sturen,
net als uitnodigingen, verslagen van
overleg en andere voor de vereniging
belangrijke zaken. U kunt ze (dat
was al zo) inzien, (laten) aanpassen
en verwijderen mocht dat gewenst
zijn. Een mailtje naar secretaris@
Tijdens de buurtbarbecue zullen tafels
en stoelen aanwezig zijn alsmede
barbecues en een partytent.
Van u wordt verwacht dat u meeneemt
: eten en drinken (voor op de barbecue
en/of iets van pasta of salade) De
meegenomen drank en eten wordt
verzameld en door ons gezamenlijk
gebruikt.
Dit jaar moet iedereen zelf een bord,
bestek en een glas meenemen. Ter
voorkoming van milieuschade wordt
plastic sterk afgeraden. Dus kom
met uw eten, drinken en een goed
humeur op zondag 19 augustus naar
de buurtbarbecue in park de Put en
neem uw buren mee!

Tot slot: bij veel van het bovenstaande
is de buurtvereniging betrokken, en
die organiseert ook een maandelijkse
borrel. Maar de vereniging doet (veel)
meer waarbij ook het bestuur zich inzet
voor het handhaven en verbeteren van
een goede leefomgeving – voor alle
buurtbewoners, en dikwijls samen
met andere buurtverenigingen in de
binnenstad. Wat soms niet eenvoudig
is, en we altijd graag van een ieder
willen horen wat jullie vinden en
zouden willen. Dit is wat makkelijker
met leden, maar de buurt is ook van de
anderen, die ik van harte uitnodig om
ook lid te worden, voor het plezier en
in jullie belang! Hoe? Dat staat op de
laatste pagina van deze Buurtkrant!

www.deoudemorsch.nl is het adres van
onze website. Op de website kunt u in
toenemende mate informatie vinden
over onze buurt en wat er zoal te doen
is. Ook gaan we de gemeentelijke
en andere plannen voor de buurt
zoveel mogelijk via of op de website
toegankelijk maken, zodat u snel
kunt weten of en wat er mogelijk gaat
gebeuren. Onze webmaster Ronald
Timmermans is er druk mee aan de
slag!

We beginnen om 16:00 uur met een
openingswoord van de voorzitter en
een drankje. Vanaf 16:30 uur gaan de
hamburgers en satéetjes op de BBQ.
We hopen op mooi weer en veel vrolijke
buurbewoners.
Tot zondag 19 augustus!
Namens de buurtvereniging ‘de Put in
de Oude Morsch’,
Peter van der Born
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Notulen ALV
“De Put in de Oude Morsch”
17 April 2018
Aanwezig: Lia Veelenturf, Gosse
Offringa, René Verdel (wijkregisseur),
John Coenraad, Nel Hansen, Maaike
Kiestra (notulen), Annalet Dirven,
Ben Zech, Malou van Hintum, Ronald
Timmermans, Peter van der Bern, Gea
van de Born, Frits van der Mark.
Afwezig met vermelding: Janneke
de Goede, Geertrui Marks, Hannie
Huisman, Berend van Kampen,
Willem van Egmond.
1. De Begroting 2018 (punt 8)
wordt behandeld met de andere
financiële onderwerpen bij
agenda-punten 4 en 5.
2. De notulen van de ALV 2017 zijn
hierbij vastgesteld.
3. Jaarverslag
2017
wordt
vastgesteld. Er volgt discussie
over de onderwerpen:
a. Busstation: (Lia) het onderwerp is
nu bij de Raad van State. (René)
Voor zover bekend blijft het station
waar het nu is. Veel projecten
zijn nu vertraagd en er is een
verkeerskundig probleem. (Ben)
Het plan is ook om het busverkeer
tweerichting te maken over de
Nieuwe Beestenmarkt, Turfmarkt
en Prinsessegracht.
b. Centraal Park plannen: (Ronald)
De Schipholweg zou de groenste
weg van Nederland moeten
worden volgens deze plannen.
Het voormalig postkantoor zou
studentenhuisvesting worden. Nog
erg pril.
c. Energiepark: Het Stadsbouwhuis
wordt gesloopt. Er is een alternatief
plan gemaakt, met woningen en
een gezamenlijk park.
d. Morschpoort: Menno van Dijk
is de projectleider. Er zou een
evaluatie komen van het proces
en de uitvoering, idem voor Park
de Put. -> achteraangaan, duurt
nu te lang. De staat van de poort
gaat achteruit. Hij is voor een
symbolisch bedrag verkocht aan
het Boutiquehotel.
4. Financieel verslag 2017 met
toelichting: (Nel) Dank voor de
leden die wat extra overmaken!
Drie oktober heeft wat minder
opgeleverd, maar de kosten
waren ook lager.
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5. De kascommissie bestaat uit
Gosse Offringa en John Coenraad.
De commissie gaat akkoord met
de verslaglegging.
a. Decharge wordt verleend aan
het bestuur voor het financieel
gevoerde beleid.
b. De nieuwe kascommissie zal
bestaan uit John Coenraad en ->
een tweede persoon die we nog
moeten vinden.
8. Begroting 2018: (Nel) Het is
nog onduidelijk of er een post
voor drie oktober moet worden
opgenomen of niet. Aan de
haven is gevraagd of zij het willen
organiseren, maar zij hebben
ook al veel werk aan Sail dit jaar.
Er gaan zo’n 200 schepen komen.
Volgende bestuursvergadering
gaan we een besluit nemen. ->
(Frits) Ik ben graag betrokken.
6. Wijkplan: (Ben) Sinds 1998 doet het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
onderzoek naar de leefbaarheid,
zelf tot en met buurtniveau. Een
vraag naar een onderbouwing van
de vijf hoofdpunten leverde 100
indicatoren op. Tegen betaling is
een aparte analyse voor de buurt
mogelijk. (René) Je kunt ook aan
de leden vragen of ze zich ergens
zorgen over maken. Zie Amsterdam:
Daar vindt een verschuiving plaats
van detailhandel naar horeca en
zo verdwijnen de voorzieningen
voor de eerste levensbehoeften
uit de stad. Winkels zijn gericht
op de toeristen. Verschraling
voor de bewoners. Wat maakt de
binnenstad aantrekkelijk om te
wonen, en hoe kun je dat borgen?
Hoe kun je er een rem op zetten?
Suggestie: Vraag mensen wat ze
belangrijk vinden en wat ze willen
behouden.
(Ben) De wijkvoorzitters hebben bij
elkaar gezeten en er is voorgesteld
een werkgroep samen te stellen
die de ervaringen in kaart brengt
m.b.t. de verkamering en de airbnb.
Wie wil erbij namens onze buurt?
-> Malou neemt plaats in deze
werkgroep.
(Ben) De omgevingswet komt
eraan. Participatie moet, en wel
met de marktpartij. (René) De
bestemmingsplannen verdwijnen.
De aanvrager moet aantonen dat
er met de omgeving is gesproken
en wat er gedaan is met de
argumenten. Mensen moeten

aangeven hoe ze willen dat de stad
eruit ziet. Aangeven dat je dit niet
wilt of met een alternatief plan
komen zoals bij het Energiepark.
Het Programma Binnenstad is
gemaakt bij het begin van de crisis.
Meer omzet moest toen worden
binnengehaald. Nu is de crisis
voorbij en een aantal partijen
vraagt of er wel doorgegaan
moet worden met dit plan. Er
zijn partijen die zich veel meer
willen concentreren op het wonen.
In de beroepen in het lager en
middensegment zijn geen mensen
meer te vinden omdat ze hier geen
huis kunnen betalen. Politie en zorg
kunnen geen personeel meer krijgen
i.v.m. de grote woningbehoefte. Het
kan dus zo verkeren dat de wal het
schip keert.
(Ben) Hoe betrek je de buurt? Er volgt
een discussie over de vraag of 108
leden op 450 huishoudens veel of
weinig is. (Malou) Hoe concreter
het probleem hoe beter, dan kun je
het projectmatig opzetten met de
mensen die het betreft. De visie kan
gemaakt worden met de mensen
die daaraan willen bijdragen. ->
het bestuur gaat nadenken over
een enquête. (Ben) Het volgende
thema van de wijkvoorzitters is
duurzaamheid.
7. Het bestuur treedt af en wordt
terplekke herbenoemd.
9. Wat verder ter tafel komt:
- Een nieuw lid wist niet hoe lid te
worden, gesproken wordt over
een inlegvel in de buurtkrant of
nieuwe bewoners een welkom
A4-tje.
- Meldingen via een mail aan de
gemeente over Park de Put leveren
behalve het meldingnummer
geen enkele reactie op. René
vraagt deze meldingen door te
sturen. Ronald geeft aan dat de
app “verbeter je buurt” wel een
goede terugkoppeling geeft van
de acties nadat je een melding
hebt gedaan.
- Hoelang
blijft
de
Morschpoortgarage nog staan?
René: in ieder geval tot de
Garenmarktgarage klaar is plus
een overgangsperiode.
10. Afsluiting:
Ben
bedankt
iedereen voor zijn/haar komst en
bijdrage aan deze vergadering.
De vergadering wordt gesloten.
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/ Hannie Huisman

De Morsstraat door de jaren heen
Nummer 18: gedurende 40 jaar een viswinkel
Het winkelpand Morsstraat 18 dateert uit 1926. Lange tijd heeft hier een viswinkel in gezeten nu heeft het pand alleen nog
een woonfunctie.
Vanaf 1920 zat Leen Mazurel hier met zijn handel in zee- en
riviervis. Dat valt uit advertenties in het Leidsch Dagblad op
te maken. Bijvoorbeeld die van november 1949, waarin hij
zijn geachte clientèle bedankt voor het vertrouwen dat zij
gedurende 30 jaar in hem gesteld hebben. Als zijn opvolger
beveelt hij de heer Nic Rosier aan, in de hoop dat die zijn
klanten ook weer eerste klas vis kan leveren. De heer Rosier
begint er een vis- en eetsalon welke tien jaar later weer
wordt voortgezet door C. TH. Van Nimwegen. Die wenst
zijn klanten in het Leidsch Dagblad een voorspoedig 1961.

Leidsch Dagblad, november 1949

Hierna huisvestte Morsweg 18 Cafetaria Flippo, die onder
ander zelfgemaakte hotdogs verkocht. In de jaren 80 begint
Antoni van Klaveren een afhaalrestaurant in het pand,
genaamd de ‘Vliegende Schotel’. Nog later begint hij er een
coffee shop. Begin 20ste eeuw verbouwt Antoni het geheel
tot een 5 sterren hotel.

Uiteindelijk heeft het pand, nu er allemaal woonstudio’s in zijn gebouwd, louter een woonfunctie. Het is sinds een
paar jaar weer in eigendom van een vishandelaar, dat is wel grappig. Maar ik vind het wel jammer, dat hij er geen mooie
viswinkel in is begonnen.

Morsstraat 15 als Cafetaria,
1972 (Erfgoed Leiden e/o)

4 / 2018 - pagina 

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 22e jaargan nr. 86

/ Jorinde Vroeijenstijn

Beste Molenbiotoopbeheerder
De Provincie Zuid-Holland brengt al een aantal jaren de molenbiotoop onder de aandacht. De molenbiotoop is een zone
met een straal van 400 meter vanuit het hart van de molen. In deze zone dient beplanting en bebouwing in een opgaande
lijn de hoogte in te gaan, zodat de molen voldoende wind kan blijven vangen. Deze richtlijn is door de provincie opgenomen
in de provinciale verordening en alle Zuid-Hollandse gemeentes hebben daardoor deze richtlijn in het bestemmingsplan
staan. Ook molen De Put kent deze bescherming, ook al betreft het hier geen rijksmonument. Molenaars Philip en Jorinde
zetten zich al jaar en dag in voor de bescherming van de molen, waarbij zij actief de bres opgaan. Soms zoeken zij de media
op, zoals in het geval van het Rijnsburgerblok in de molenbiotoop van De Valk, soms zoekt zij actief de verbintenis met de
buurt, zoals bij de ontwikkeling van de Molenweide naast de Stadsmolen.
De gemeente Leiden is niet
altijd welwillend om plannen
aan te passen en stapt dan naar
de provincie voor de ontheffing
van deze molenbiotooprichtlijn.
Enerzijds is dat begrijpelijk, omdat
algemene belangen zoals voldoende
woonruimte dringend zijn en de
schaarse ruimte ervoor zorgen dat die
behoefte in de hoogte moet worden
gezocht. Anderzijds botsen daardoor
de belangen van een overheid met die
van een Molenstichting die opkomt
voor de belangen van deze oude
rijksmonumenten.
Binnen het molenveld in de provincie
zijn verschillende personen en
groepen actief om ‘hun’ molenbiotoop
te beschermen. Daarom heeft de
provincie Zuid-Holland er voor gekozen
om 5 beheerders in het zonnetje te
zetten door een prijs uit te reiken
voor ‘Beste Molenbiotoopbeheerder’.
Sinds de aankondiging zijn elf
nominaties naar voren gekomen, die
allen door gedeputeerde Rick Jansen
toegesproken zijn. De juryrapporten
zijn opgesteld door een aangewezen
onafhankelijke commissie en werden
voorgelezen door Mark Ravesloot,
voormalig adviseur molen(biotoop)
van De Hollandsche Molen en
inmiddels adviseur monumenten bij
de provincie Zuid-Holland.

Foto alle genomineerden en winnaars biotoopprijs_foto van Erfgoedhuis Z-H
Molenaars
Philip
en
Jorinde
Pijnnaken-Vroeijenstijn waren beiden
afzonderlijk genomineerd, maar
mochten samen één prijs voor beste
Molenbiotoopbeheerder in ontvangst
nemen. De toekenning werd gedaan
door de niet aflatende behartiging
van de Leidse molenbelangen. Zowel
Philip en Jorinde hebben kwaliteiten

die zich uitstekend lenen voor de
goede zaken en elkaar aanvullen op
dit vlak. De prijs behelst naast de eer
ook €1000,-- voor de Molenstichting
Leiden en Omstreken om te besteden
aan het (groen)beheer van de Leidse
molenbiotopen.

/ Jorinde Vroeijenstijn

Groot Onderhoud molen De Put
Molen De Put is per 1 juli gesloten
voor groot onderhoud. De molen
zal eerst behandeld worden voor
houtworm, waarbij het houtwerk
aan de binnenzijde bespoten wordt
met een bestrijdingsmiddel. De hele
molen is leeg en opgeruimd, inclusief
de winkel en het maalgoed.
Enkele weken na de houtwormbehandeling zullen steigers rondom
de molen worden opgebouwd, zodat
de kast van de molen geschilderd kan
worden. Ook de wieken en de staart
worden meegenomen. De molen zal
tot in ieder geval zaterdag 1 september
dicht zijn. De Molenstichting heeft de

intentie om zaterdag 1 september de
meelverkoop weer te hervatten, indien
mogelijk zal er ook weer gedraaid
worden.
De Molenstichting stelt het op
prijs als u bijzondere foto’s van de
werkzaamheden aan haar doorstuurt
voor het archief op
info@molensinleiden.nl. Daarnaast
heeft de Molenstichting bij de direct
aangrenzende buren een kaartje in de
bus gestopt met het verzoek overlast
tijdens deze periode aan de politie,
maar ook aan de Molenstichting te
melden.
Door de werkzaamheden kan molen

De Put helaas niet meedoen aan het
evenement Sail. Wel zullen tijdens
de zomer de andere molens van
de stichting draaien (voor zover
een molenaar aanwezig kan zijn).
Bezoek kan gebracht worden aan de
Maredijkmolen, de Kikkermolen en de
Stadsmolen, wanneer de molen draait
en/of de blauwe wimpel uithangt.
Molen De Put zal na de zomer weer
open zijn en in ieder geval met drie
oktober feest mee vieren met haar
1-daagse pannenkoekenrestaurant.
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/ Daphne
Pohlman

Achter deze
voordeur wonen

		

Gregory Byshenk en
Johanna Colgrove

1e Binnenvestgracht 23

Hoewel onze buurt de afgelopen jaren steeds internationaler is geworden heeft deze rubriek tot nu toe in het teken gestaan
van buurtbewoners die uit Nederland komen. Het werd dan ook de hoogste tijd om het internationale karakter van onze
buurt te weerspiegelen in deze rubriek. In deze editie maken we kennis met Gregory en Johanna die beiden afkomstig zijn
uit de Verenigde Staten.
Na een hartelijk welkom door Gregory en Johanna in hun knusse woning van word ik uitbundig begroet door hond Devo
die afgelopen april met Johanna en haar zoon Cian is meegekomen uit de Verenigde Staten. Het is duidelijk dat Devo, die
verleden jaar na een ongelukkig begin van zijn leventje uit een asiel door Johanna is geadopteerd het enorm naar zijn zin
heeft bij Gregory en Johanna.
We beginnen het interview met koffie en een overheerlijke chocolate cake met aardbeien die Johanna gebakken heeft.
Ze hebben net gegeten en ik begrijp dat zij dit geregeld afsluiten met de bakcreaties van Johanna, die veel van koken en
bakken houdt.
Eindelijk bij elkaar
In de woonkamer staan verhuisdozen van Johanna
opgestapeld die de week daarvoor met een shipping
container uit Portland zijn gekomen. Na een jarenlange
lange afstand relatie zijn ze blij dat ze nu samen onder een
dak wonen en er een einde is gekomen aan het heen en
weer gereis tussen Portland waar Johanna vandaan komt
en Leiden waar Gregory sinds 2003 woont.
Johanna: “Het heeft zo lang geduurd dat ik naar Leiden
kwam in verband met zoon Cian (16 jaar) die nog op school
zat. Afgelopen winter heeft hij de highschool afgerond
en was het mogelijk om hiernaar toe te verhuizen”. Cian,
die zich zoals het een echte puber betaamt, graag boven
afzondert en geen trek heeft om aan het interview deel te
nemen, weet nog niet wat hij verder gaat doen. De komende
periode gaat hij nadenken of hij hier in Nederland wil
blijven of weer terug zal gaan naar de VS.
Helemaal op hun plek in Leiden
Voor Gregory en Johanna is het wel duidelijk dat zij hier
willen blijven wonen. Zij vinden het wonen hier vele malen
fijner dan in de Verenigde Staten. Johanna: “Wat mij vooral
zo goed bevalt is dat hier minder auto’s rijden ten opzichte
van andere steden. Verleden week waren we in Keulen waar
het autoverkeer zo druk is. Ik zou niet in een stad willen
wonen waar meer auto’s rijden dan fietsen.” Beiden hebben
dan ook geen auto en doen alles met het openbaar vervoer
en de fiets.
Gregory die vloeiend Nederlands spreekt en in 2007 is genaturaliseerd, is op alle vlakken volledig geïntegreerd. Daarbij is
hij ook maatschappelijk en politiek betrokken in de Nederlandse maatschappij. Zo zet hij zich in voor Leidse afdeling van
de SP en stond hij op de kandidatenlijst tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is hij actief binnen het
communicatieteam van de partij.
Johanna wil ook zo snel mogelijk het Nederlands onder de knie krijgen. Zo oefent zij iedere dag met Duolingo en door in
het Nederlands te communiceren met Gregory via Whatsapp en SMS. Over een paar maanden zal ze samen met Cian een
cursus gaan volgen aan de universiteit waarbij ze vier dagen per week non-stop Nederlands moeten praten. Gregory: “Dit is
een stuk intensiever dan de cursus die destijds heb gevolgd. Ik heb het Nederlands vooral geleerd door veel naar de kroeg
te gaan, kranten te lezen en televisie te kijken”.
Studietijd Portland
Gregory en Johanna raakten met elkaar bevriend na hun afstuderen in Portland. Gregory studeerde Filosofie en Johanna
ging Godsdienstwetenschappen (“Religion”) studeren met als specialisatie geschiedenis van de oosterse godsdienst,
zoals boeddhisme en hindoeïsme.
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Na elkaar jarenlang uit het oog te zijn
verloren, kwamen Gregory en Johanna
elkaar in 2009 weer tegen op een reünie
van de universiteit. “Ik was single en
de rest is history”, vat Johanna bondig
samen.
Zowel Gregory als Johanna gingen
na hun studie een andere kant op.
Gregory: “Ik vond en vindt filosofie heel
boeiend maar wilde hier niet verder in
promoveren”. Hij kwam terecht in de
ICT waarbij hij in Chicago, waar hij
oorspronkelijk vandaan komt, ging
werken als system engineer. In 2000
was de arbeidsmarkt zo verzadigd
dat hij zijn pijlen richtte buiten de
Verenigde Staten. Al na het versturen
van zijn derde CV was het raak en
werd hij aangenomen bij AOES (later
ATG Europe) een bedrijf dat zich
bezig houdt met “engineering en
consulting” op het gebied van luchten ruimtevaart. Sinds 2016 werkt hij
als system IT engineer bij T-Mobile in
Bodegraven.
“Ik was al eens in Nederland geweest
en vond het leuk hier”. Na enige jaren
in Noordwijk en aan de Neeltje van
Zuytbrouckhof in Leiden te hebben
gewoond verhuisde hij in 2003 naar de
1e Binnenvestgracht.
Johanna heeft tot haar verhuizing
naar Nederland op verschillende
universiteiten gewerkt. De laatste jaren
was zij als programma coördinator
verantwoordelijk voor een 8 jarige
graduate programma van studenten
die een studie tot arts (MD) combineren
met een promotieonderzoek (PhD).
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Vrije tijd
In hun vrije tijd gaan Gregory en
Johanna er graag op uit met de fiets.
Johanna fiets met name veel met hond
Devo die het heerlijk vindt om mee te
rennen. Naast koken en bakken is
Johanna gek op tuinieren. Hoewel zij
de grote tuin die zij in Portland had
mist, kan zij zich ook goed uitleven
op het kleine voortuintje waar ze
naast wat leuke planten verschillende
kruiden heeft gepland die zij uiteraard
gebruikt voor het koken. Verder wil
ze het maken van sieraden weer
oppakken als de verhuisdozen,
waarin alle attributen hiervoor liggen
opgeslagen, zijn uitgepakt.
Een andere gezamenlijke hobby is
het spelen van gezelschapsspelletjes
(zoals Catang) en doen ze iedere
dinsdagavond in een leuk en gezellig
team mee aan de Pub quiz in Grand
café De Burcht. “Vorige week waren
we eerste!” roept Johanna met enige
trots.
Alaska
Veder zullen ze de komende periode
nog wat bezoek krijgen van familie
en vrienden, waaronder de ouders
van Johanna die veel reizen en
binnenkort met pensioen gaan. De
vader en (stief)moeder van Johanna
zijn beroepsvissers in Zuidoost Alaska
waar ze in de zomer wonen en werken
op hun boot. In de winter verblijven ze
op hun zeilboot in Panama. Ze hopen
dit jaar hun boot in Alaska te verkopen
en met pensioen te gaan. Hun plan is
om dan met hun zeilboot, die ze nu
aan het verbouwen zijn, rond te gaan
varen op de Grote oceaan.

Johanna zelf heeft van haar 13e tot
18e jaar in Zuidoost Alaska gewoond.
Een mooie en avontuurlijke tijd
waarbij ze in de zomermaanden in
kleine vissersdorpjes woonden, zoals
Elfin Cove en in de winterperiode in
de stad (Sitka) waar Johanna naar de
highschool ging.
Reizen
In juli gaan ze op familiebezoek in
de Verenigde Staten. Johanna: “Mijn
grootmoeder wordt 100 jaar dus
dat wordt een groot feest met veel
familie”.
Doordat Gregory en Johanna lange
tijd ver van elkaar woonden was er
behalve het op en neer gereis tussen
Leiden en Portland geen ruimte was
voor andere reizen tijdens vakanties.
Ze zijn dan ook van plan om nu
meer reizen te gaan maken. Eerst
willen ze naar Mozambique, waar de
voormalige baas van Johanna gaat
wonen. Nederland willen ze ook
verder verkennen. Ze komen graag
in Rotterdam en Groningen waar ze
vrienden hebben wonen en zijn ook al
een keer op Terschelling geweest.
Nederlandse roots
Aan het einde van ons gesprek laat
Johanna terloops vallen dat zij afstamt
van Nederlandse voorouders. Zij is zelfs
vernoemd naar haar overgrootmoeder
die uit Sleeuwijk kwam!

/ Frits van der Mark

Varend erfgoed in de professorenstad
Onder bovenstaande titel schreef Peter Fokkens een 5 pagina tellend artikel over de Leidse historische
haven. Het verscheen in het juni nummer van het tijdschrift Spiegel der Zeilvaart als aflevering van een
serie over de historische havens in Nederland. Dat de Leidse haven nu wordt besproken heeft natuurlijk
alles te maken met het grote Sail evenement dat eind deze maand plaatsvindt. Niet alleen de historie, de
schepen en de bewoners van de haven worden besproken ook andere Leidse maritieme zaken komen aan
bod.
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Havenmeester
Als je over het water aan komt varen
maak je altijd eerst kennis met de
havenmeester.
We
worden
verwelkomd
door
havenmeester Sanne Vos, die er zelf
woont op de luxe motor Deo Volente.
Ze wijst ons een plekje aan een van de
vingersteigers: er is een plek vrij omdat
één van de vaste liggers een paar weken op
de Kagerplas voor anker is gegaan. En zo
kijken we zomaar uit op een van de meest
karakteristieke trapgevels die de stad
rijk is: die van de oude Stadstimmerwerf.
Er zijn nu appartementen in gevestigd,
maar over de onderdeur hangt net als
vroeger vaak het geval zal zijn geweest
een oudere dame, die de straat afspeurt
naar kennissen waarmee ze een praatje
kan maken. Het is een beeld dat zo uit
het door Anton Pieck geïllustreerde epos
over de bakkerij ‘Inde Soete Suikerbol’
geplukt zou kunnen zijn.
Historie
Hierna gaat Peter Fokkens nader in
op het ontstaan van de historische
haven.
De hele stad staat vol met monumenten
waar het varend erfgoed prachtig bij
past, maar dat vond niet iedereen
toen in 1978 de eerste oude bootjes de
stad binnenvoeren. Het verhaal van
de Historische Haven Leiden is er één
als vele, van wantrouwende bewoners
tot moedeloos makende tegenwerking
van havenmeesters, maar ook van een
enthousiaste burgemeester, die er voor
zorgde dat de eerste ‘museumschepen’
zich in 1982 groots konden presenteren
op het traditionele 3-oktoberfeest,
waarop het Leidens Ontzet wordt
gevierd. Die vlootschouw, met een
oude-ambachtenmarkt en veel theater
en muziek werd een eclatant succes,
waardoor het tij langzaam maar zeker
keerde ten gunste van het varend
erfgoed. Nog steeds is de collectie met
een negental schepen bescheiden, maar
er zijn wel vaste steigers gemaakt voor de
schepen, met aansluitingen voor stroom,
water en riolering. Het contact met de
buurtbewoners is vriendschappelijk, en
bij veel evenementen wordt nu samen
met de buurtvereniging opgetrokken.
De bakker en de schipperskroeg
De Kweekschool voor Zeevaart, de
Visfontijn, het mottekasteel de Burcht
en de sleepboothaven worden door
Peter beschreven. Vast onderdeel van
de serie over de historische havens
zijn ‘De bakker en de schipperskroeg’.
In het Leidse geval is dat de Friese
bakkerij ‘ús Bertus’ en Lemmy’s
Biercafé als sociaal knooppunt voor
buurt- en museumhavenbewoners.

De oudste universiteitsstad van Nederland heeft ook een der oudste museumhavens
binnen de muren. In Leiden ligt aan het Galgewater een mooie proeve van de stadse
vaargeschiedenis, die aan de kant aangevuld wordt door de voormalige Kweekschool
voor zeevaart. Het is een passende bestemming voor de reünie van Het Historisch
Bedrijfsvaartuig in juli

Jongere generatie en Sail Leiden
Volgens Fokkens laten de negen schepen aan het Galgewater een aardig beeld
zien van de stadse watergeschiedenis: van tjalk tot rivierklipper en van kagenaar
tot luxe motor; de verschillende typen schepen die hier het water ooit dun
gevaren hebben zijn vertegenwoordigd. Hij vervolgt: van de veteranen die hier
ooit begin tachtiger jaren voor een goede ligplaats en een prettige woonplek streden
is overigens niemand meer over: verhuisd naar de wal of naar een ander schip in een
andere stad, of in een enkel geval zelfs al overleden. De schepen worden nu grotendeels
door een jongere generatie bewoond en gevaren, die overigens in élan niet onderdoet
voor hun voorgangers. Zo organiseren ze eind juli van dit jaar de jaarlijkse reünie
van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Ze
hebben het evenement meteen maar heel ambitieus Sail Leiden gedoopt, en zullen
het opluisteren met een groot aantal deelevenementen, zodat de reünie het karakter
krijgt van een meerdaags stadsfestival. Daar werkt het stadsbestuur overigens met
veel plezier en inzet aan mee: eens temeer het bewijs dat de historische schepen niet
meer uit Leiden zijn weg te denken.
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historische haven met de stadstimmerwerf - foto Tijs Zierfuss

/ Tim Zierfuss

Sail Leiden 2018
Op 25 t/m 29 juli verwelkomen we
rond de 200 historische schepen in
Leiden. We willen jullie vanuit de
organisatie van de eerste Sail Leiden
graag informeren over hoe ver we
zijn met de voorbereidingen en wat
buurtbewoners kunnen verwachten.
Tussen woensdag 25 t/m vrijdag 27 juli
zullen de schepen van de Landelijke
Vereniging voor Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig arriveren.
De laatste groep schepen zal in de
‘Sail-in’ onder aanvoering van het
vlaggenschip de Terra Nova op vrijdag
rond 18.00 uur de stad bij de Zijlpoort
binnenvaren. Aansluitend zal de Sail
Leiden worden afgetrapt met de ‘Grant
Opening’ in de Oude Haven.
Aan de wal worden op de zaterdag
en zondag tal van activiteiten
georganiseerd. Het gebied waar
schepen liggen strekt zich uit van
de Zijlpoort tot de Morspoort. Een
speciale wandelroute, de ‘Blauwe
Meander’ brengt je langs alle schepen.
Ook op de schepen is een hoop te
beleven. Een aantal deelnemende
schepen zal ingezet worden voor
ambachten, jeugdprogramma’s en
demonstraties. Veel deelnemers
hebben zich opgegeven voor het ‘Kijkje
aan boord’, waarbij bezoekers de
schepen van binnen kunnen bekijken

en een praatje kunnen maken met de
schippers. Het ziet ernaar uit dat we
daardoor zowel op zaterdag en als op
zondag rond de 30 schepen kunnen
openstellen voor publiek.
Ook in de Historische Haven kan de
bezoeker genieten van de nautische
sfeer. Vrijwilligers van deze haven
hebben het initiatief genomen om
Sail Leiden te organiseren. Hier
liggen altijd al schepen die onderdeel
vormen van het varend erfgoed. Met
een nautische markt, demonstraties,
zeemanskoren en visrokers is de haven
weer een gezellige drukte.

We willen jullie graag attenderen
op de bezoekersinformatie op onze
website,
www.sail-leiden.nl.
We
hebben kort geleden het programma
openbaar gemaakt. Daarnaast is er
op de site informatie te vinden over
enkele deelnemende schepen en
schippers, tips om leuke plekken
te bezoeken, nieuws en verhalen
over de geschiedenis van de (Leidse)
scheepvaart. Bekijk de plattegrond
om een overzicht te krijgen van
wat er speelt. In aanloop naar het
evenement zullen er op de site steeds
meer verhalen, nieuwsfeiten en tips
verschijnen.

Historische haven. Hier de vlootschouw rond
3 oktober waarmee het in 1982 begon.
Foto BMM JansenELO
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Uitnodiging Buurtontbijt
Beste buurtgenoot,
Speciaal voor Sail Leiden organiseren we op zaterdag 28 juli tussen 9.00 en 10.00 een buurtontbijt in het hofje van
de stadstimmerwerf. Jullie worden van harte uitgenodigd om aan te schuiven aan een van de lange tafels. Terwijl de
haven zich opmaakt voor de markten en activiteiten kunnen buurtbewoners rustig in de sfeer komen. Het ontbijt
wordt aangeboden door Sail Leiden en de Historische Haven Leiden.
Voor het ontbijt kan je je aanmelden bij Tim (timzierfuss-hhl@outlook.com).
Natuurlijk is het ook mogelijk om mee te doen met Sail Leiden 2018, kraampje huren op de markt?. Buurtgenoten
kunnen voor een lage prijs een kraam huren. Stuur een mail naar Tim voor meer informatie. Opgave voor een kraam
op 3 oktober kan nu ook al.
Namens de Sail Leiden organisatie, Tim Zierfuss

/ Nel Hansen

Wendy start Kapsalon
‘De Morsch’
In het verleden telde de Morsstraat een groot aantal kapperszaken en werd daarom ook wel ’Het
kappersstraatje’ genoemd. Dit had te maken met de kazerne bij de Morspoort. De daar gelegerde soldaten
moesten met grote regelmaat geknipt worden, klandizie was er dus genoeg. Oude tijden herleven met een
nieuwe kapsalon die zich onlangs vestigde op Morsstraat 10.
In dit pand zat tot voor kort gedurende ongeveer een jaar
de witte Tanden Expres, daarvoor heeft er vele jaren een
kapper gezeten. Nadat de sleutel begin februari werd
ontvangen werd de verbouwing gestart en ontstond een
moderne knipsalon.
De eigenaresse Wendy is een gezellige dame die enthousiast
over het kappersvak verteld. De kapsalon is in principe
voor dames waarbij alle technieken als knippen, verven,
opsteken, stijlen en krullen worden toepast. Ook voor
bruidskapsels kan je bij Wendy terecht. Heren zijn ook van
harte welkom.
Opleiding en ervaring
Het kappersvak heeft haar al jong gegrepen, als 15 jarige
is zij via een beroepsopleiding leerweg (BBL) bij het Knip
Lokaal op het Rapenburg gaan werken. Vier dagen werken
en één dag school. Op haar 16de is zij naar de Emile
Knappert school gegaan om het diploma te halen. Tijdens
deze opleiding leerde zij onder andere de technieken
watergolf en permanent. Deze technieken kon zij bij het
stageadres van Knip Lokaal echter niet uitvoeren, daarom
is Wendy uitgeweken naar (hoe kan het anders) Theo de
kapper in de Morsstraat. Tegenwoordig heet deze kapsalon
trouwens: All Innx Hairstyling. De wereld blijft klein ook in
het kappersvak.
Na het behalen van haar diploma heeft Wendy lange tijd
bij Knip Lokaal gewerkt en later ook nieuwe kapsters
opgeleid. Haar eerste leerling heeft ondertussen het Knip
Lokaal overgenomen en is nog steeds een goede vriendin
van Wendy. Ook als vriendinnen onder elkaar blijft het leuk
om over je vak te kunnen blijven praten.
Om jonge mensen het vak leren vindt Wendy erg leuk. Ze
heeft er daarom voor gekozen om zich aan de school van
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Emile Knappert te verbinden. Gedurende acht jaar heeft ze
onderwijs gegeven aan de leerlingen van de school.
Liever zelfstandig
Maar toch bleef het vaak kriebelen, dat je niet gebonden
bent aan de regels van anderen en dat je alles zelf kan
regelen. Het bleef de droom van Wendy, meer de tijd
nemen voor de klant en niet altijd op de klok te moeten
kijken. Meer aandacht op het persoonlijk vlak is waar
Wendy graag voor gaat. Doorvragen over wat de klant echt
wilt. Regelmatig keek ze naar leegstaande pandjes, maar
het was steeds net niet wat ze zocht. Het was toch ook een
beetje koudwatervrees, want als zelfstandige verder in het
kappersvak is een grote stap. Uiteindelijk kwam Morsstraat
10 op haar pad, samen met de steun van haar vriend heeft
zij de knoop doorgehakt.

Het doel van Wendy is uiteindelijk nieuwe kapsters op te
leiden en haar leerlingen mee te geven dat alleen kapster
zijn niet genoeg is. Aandacht voor de mens staat voor Wendy
centraal en dat wil ze graag doorgeven aan de toekomstige
kapsters.
Ik heb wat reacties van klanten mogen lezen en er viel op
dat de hoofdmassage met ice water haarlotion een aanrader
is.
Wij wensen Wendy in elk geval veel succes in de buurt!

/ Carolien Linnemann

Recept:
Groene poké
bowl
met kip
Er zijn een hoop trends op het gebied
van eten. Tegenwoordig zit alles in een
kom. En waarom eigenlijk niet; het
staat leuk, het eet makkelijk en het is
goed voor ‘portion control’.
Een supergezond kommetje is de
poké bowl, een gerecht uit Hawaii.
Traditioneel is dit een kom met rijst,
verse groenten en vis zoals verse tonijn
of zalm maar je kan er makkelijk een
eigen draai aan geven. Ik heb gekozen
voor een koolhydraatarme variant
met broccolirijst, gerookte kip en
kiemgroenten. Het is een makkelijke,
snelle, lauwwarme maaltijd bomvol
groenten die goed vult. Ideaal voor
zomerse avonden!

Benodigdheden
• Twee grote kommen
Ingrediënten voor 2 personen
• 200 gram sojabonen
• 200 gram gerookte kipfilet
• 400 gram broccolirijst
• 1 lente ui
• 40 gram kiemgroenten zoals alfalfa, radijs- of rodekoolkiemen
• 4 radijsjes
• Wokolie
• 3 el sojasaus
• 1 teen knoflook
• Een stukje gember
• Een bosjes verse koriander
• Zwart sesamzaad
• Kruiden naar smaak zoals laos, komijnzaad, chili, peper en zout
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Bereidingswijze
- Blancheer de sojabonen even in kokend water. Ook als dit volgens de verpakking al gedaan is, maar dan kort, zodat ze
warm zijn maar nog wel knapperig.
- Nadat je de sojabonen hebt gekoeld, doe je er een klein beetje zout overheen en laat ze uitlekken.
- Verhit de wokolie in een (wok)pan.
- Roerbak de broccolirijst even en breng op smaak met sojasaus en de kruiden
- Rasp de knoflook en gember naar smaak door de rijst en roerbak het geheel kort.
- Snij de gerookte kip in dunne plakjes.
- Snij de radijsjes zo dun mogelijk.
- Snij de lente uit in schuine ringen van ongeveer 0,5 cm.
- Hak de koriander fijn.
- Verdeel de rijst over de kommen.
- Bedek de rijst met de gesneden ingrediënten, de bonen en de kiemgroenten. Maak er wat moois van!
- Als finishing touch strooi je wat sesamzaadjes over de kommen; et voilá.
- Eet smakelijk!

/ Conny Broeyer

3 oktober: inschrijving voor hutspotmaaltijd in de
Stadstimmerwerf en vrijwilligerswerk gestart
We zijn met de historische haven
op dit moment heel druk bezig met
de voorbereiding van Sail Leiden,
waarover in deze buurtkrant aparte
informatie is opgenomen. Dat
is niet het enige, want 3 oktober
komt ook alweer snel dichterbij!
De gezamenlijke organisatie van de
nautische markt, zeemanskoren en
hutspotmaaltijd door historische
haven
en
buurtvereniging
is
inmiddels een traditie geworden. In
ons jaarverslag, dat u op de website
van de buurtvereniging kunt vinden,
besteden we daar ook steeds aandacht
aan. De afgelopen jaren had de
buurtvereniging het voortouw bij de
organisatie. Daarvoor waren we vanuit
de historische haven zeer dankbaar.
Dit jaar heeft de historische haven weer het voortouw. We zijn hard bezig met de voorbereidingen. En ik doe hierbij de
oproep voor vrijwilligers die op de dag zelf ergens bij willen helpen. Het is altijd een leuke gelegenheid om de onderling
contacten te verbeteren.
Wat is er voor vrijwilligers te doen?
- mee doen aan de hutspotwedstrijd: alle deelnemers bereiden een aantal porties hutspot en een jury kiest daar uit
een winnaar. De klapstuk, geschilde aardappels en voorgesneden wortel en ui, die daarvoor nodig zijn worden aan de
deelnemers beschikbaar gesteld.
- één of twee uur bardienst draaien in koppels van twee
- koffie zetten, als een aantal mensen een of twee potten zetten kunnen we het werk verdelen. ook hiervoor worden de
kosten vergoed, pakken koffie verstrekt
- helpen met de opbouw van de markt en opvangen van standhouders
Heel graag horen we wie bereid is een of meer van deze taken op zich te nemen.
Tenslotte hoor we graag wie - tegen betaling van 6 euro pp - mee hutspot wil eten.
Reacties graag naar mij mailen zierbroey@kpnmail.nl
Met hartelijke groet, namens de Stichting Historische Haven Leiden
Conny Broeyer

pagina
- 3 / 2018
4 / 201812
- pagina
12

Buurtkrant
BuurtkrantDe
DePut
Putininde
deOude
OudeMorsch
Morsch- 22e
- 22ejaargang
jaargan nr. 85
86

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,
etc.) belt u met:
De politie
tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 516 70 15
Evenementen-klachtenlijn tel: 5661600
Reinigingspolitie
tel: 14071
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 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,
Facebook Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’.
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Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Maaike Kiestra
Nel Hansen
Hannie Huisman / bestuurslid

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