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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Het is pas vroeg in maart, maar het
voorjaar is al aardig aan de gang, dit
keer eigenlijk al in januari begonnen
lijkt het. Warmer dan gemiddeld en
meer regen ook. Bomen die al uitlopen, de eerste bollen stonden in december al boven de grond en merels
die zich misdragen alsof het bijna
zomer is. Uitzonderlijk? Misschien
nog wel. Maar kijkend naar langere
termijn trends zien we toch echt iets
veranderen. Met gevolgen, sommige
niet (te) vervelend maar andere zouden wel eens erg onaangenaam kunnen worden.
Neem de toenemende regenval. Buien worden ook heftiger maar daar is
het afvoersysteem in onze versteende stad niet op berekend, in delen
van de binnenstad stonden kelders
al blank en kwam rioolwater terug
omhoog door afvoerputten in badkamers. In onze buurt valt het nog mee,
tot nu toe dan want we zijn zeker niet

Van de
bestuurstafel

/ Malou van Hintum
secretaris
Buurtvereniging
Beste buurtbewoners! Ik heb goed
nieuws en minder goed nieuws. Het
minder goede nieuws: onverwacht
hebben we geen penningmeester
meer. We zijn daarom hard op zoek
naar een nieuwe! De financiën van
de buurtvereniging zijn niet ingewikkeld en kosten ook niet veel werk,
maar moeten wel gebeuren. Eens per
jaar is er een jaarrekening nodig, en
onze leden moeten jaarlijks herinnerd worden aan het afdragen van
hun contributie – voor €7,00 per jaar
steun je de buurtvereniging, waardoor onder meer deze buurtkrant gemaakt kan worden. Daarnaast neemt
de penningmeester deel aan de bestuursvergaderingen. Denk er eens
over en mail me als je meer wilt weten.

immuun voor wat vrijwel zeker gaat
komen. Wat ook geldt voor “hitte
stress”. Oh ja, zit dit nu te schrijven
en kijk zo nu en dan naar buiten, en
kijk dan- net als vele anderen - zeker
uit naar zonniger en warmer weer.
Maar er komen ook steeds meer dagen dat het heter is dan we gewoon
zijn of zelfs nog leuk vinden, wat vaak
ook nog gepaard gaat met verhoogde
luchtvervuiling. Voor niemand goed
maar met name ook voor ouderen
kan het zo wel heel zwaar worden. En
zo is er meer….
Natuurlijk probeert de Gemeente
maatregelen te treffen. Maar ze kunnen niet alles oplossen, in elk geval
ook niet zonder extra inspanningen
van bewoners zelf. Dit laatste kan
heel effectief en hoeft niet moeilijk te
zijn. Het gaat dan vooral om vergroening – bomen en ander groen geeft
verkoeling, en waar bomen/planten/
gras staan kan regenwater de grond
in. Frits van de Mark geeft (in zijn artikel in deze Buurtkrant) al aan dat
er relatief weinig groengebieden in
onze buurt zijn – daar kunnen we wat
aan doen, zoals leden van de buurtvereniging bij de ALV van 2019 ook
zeiden graag te willen. Er kunnen veel
meer geveltuinen worden aangelegd,
Het goede nieuws is dat we een
spiksplinternieuwe
website
hebben, met dank aan onze webmaster Ronald Timmermans.
Hou je 06 boven de QR-code op
de cover van deze buurtkrant, of
tik www.deoudemorsch.nl in,
en je wordt verrast met onder
meer: een prachtige lezersfoto,
actuele berichten, en een agenda met
activiteiten die voor de buurt van belang zijn. De webmaster plaatst in de
rubriek ‘Lezersfoto van het moment’
ook graag jouw mooiste foto van de
buurt! Verderop in deze buurtkrant
vertelt Ronald zelf er meer over.
De gemeente heeft allerlei plannen
die onze buurt raken, waaronder het
– flink – beperken van de mogelijkheid om te parkeren. Als parkeergarage de Morspoort straks verdwijnt,
zijn er meer parkeervergunningen
in onze wijk dan parkeerplaatsen.
Daar komt bij dat er woningen zonder parkeerplaatsen komen op de
plaats van de Morspoortgarage.

prachtige klimplanten kunnen je
gevels versieren, het helpt echt als
je gewoon wat tegels uit je tuin verwijdert, en je kunt denken aan groene
daken. En het aardige is dat je zo ook
de stadsbiodiversiteit helpt – meer
vogels, bijen, vlinders, vleermuizen,
zelfs uilen waar je van kan genieten….
wie wil dat niet? En als je advies nodig hebt, die is genoeg beschikbaar
(en soms zelfs subsidies…).
Enfin, veel meer heb ik nu niet te
mekkeren. Malou schrijft al over de
nieuwe parkeervisie, discussies over
de evenementennota zijn verder uitgerekt, uitwerking van een nieuwe
horecavisie is met een jaar verlengd
en – eindelijk – is er een concept
“Visie Internationalisering” waardoor betrokkenheid van niet-Nederlandse bewoners (in onze buurt zo’n
38%) bij ons alledaagse bestaan beter wordt erkend, uitgelegd en gestimuleerd. Over dit alles een volgende
keer meer…
Geniet van het voorjaar (en dan op
naar de zomer die zomaar in maart of
april al kan beginnen…?)
Ben z
Het is dus niet meer vanzelfsprekend
dat je straks je auto nog in de buurt
van je huis kunt parkeren. Uitwijken
naar een parkeergarage verderop
wordt ook lastig, omdat de gemeente
van plan is buurtbewoners daar alleen ’s nachts (tegen extra kosten)
toestemming voor te geven.
Het voorgenomen parkeerbeleid van
de gemeente is dan ook een van de
thema’s waarover we graag met jullie willen praten tijdens de Algemene
Ledenvergadering, 21 april, 20:00
uur, Brandspuithuisje, Narmstraat
20. Alle buurtbewoners zijn welkom.
Hou de website in de gaten voor meer
informatie over deze ALV, en vooral:
laat mij weten waar je het zelf graag
over wilt hebben!
Malou van Hintum, secretaris
Buurtvereniging ‘De Put in de Oude
Morsch’,
mvhintum@xs4all.nl z
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Morsstraat 27 door de eeuwen heen
/ Hannie Huisman

Morsstraat 27 is een mooi voorbeeld
van een wevershuisje. Het pand is gebouwd bij de stadsuitleg van 1611. Op
een vogelvluchtkaart uit 1648 komt
het gebouw reeds op het perceel voor.
Het heeft twee bouwlagen en een zadeldak. De voorkamer was zoals toen
gebruikelijk niet verwarmd, alleen
in de achterkamer was een schouw.
Voor was de werkruimte en achter de
woonruimte. Het bakstenen geveltje
is in de 18e eeuw vervangen voor een
gemetselde klokgevel, dit is te zien
aan het metselwerk, waarvoor men
gebruik heeft gemaakt van drieklezoren. (¾ stenen).
In 1929 vraagt de heer T.H. Barthen
bij Bouw- en Woningtoezicht toestemming om een nieuwe pui in de
gevel te maken. Het pand kreeg toen
een winkelpui met een grote etalage
en een winkeldeur. De blauwdruk
uit 1929 toont de oude staat uit de
18e eeuw met 19e eeuwse schuifvensters. In 1958 wordt de gevel weer verbouwd, dan krijgt de heer Van Groeningen vergunning voor verbouwing
van de bedrijfsruimte met afzonderlijke bovenwoning. De winkelpui
wordt dan vervangen voor twee houten werkplaatsdeuren met ernaast
een deur voor de bovenwoning. De
werkplaatsdeuren zijn in 2006 weer
vervangen voor een winkeldeur met
een kleine etalage.

toch nog redelijk
gaaf. Met de buurpanden vormt het
een stijlhistorische
eenheid en geeft het
een mooi beeld van
hoe de Morsstraat
er in de achttiende
eeuw uit moet hebben gezien. Vandaar
dat het pand toch de
status van een Gemeentelijk
monument heeft gekregen.
Al die verbouwingen
waren natuurlijk niet
voor niets, ze waren
noodzakelijk om het
pand geschikt te maken voor zijn functie.
Uit advertenties in de
krant valt op te maken dat er zeer uiteenlopende neringen
in hebben gezeten.
In 1899 exploiteert
Adr. Kouwenberg er
een
kapperszaak.
Van 1921 tot 1958
hebben 3 generaties
van de familie Akerboom in het pand
gewoond en gewerkt. Zij hadden er
een handel in bedden en matrassen.
Hierna kwam de behangafdeling van
het schildersbedrijf Van Groeningen

Zo is de voorgevel er in de loop der
jaren vaak veranderd. Maar afgezien
van de wijzigingen van de pui en de
begane grond, waar van de oorspronkelijke indeling en de schouw niets
meer over is, is het pand
Leidsch Dagblad 13 april 1899

Blauwdruk tekening
uit 1929

Tekening uit 1958

Leidsche Courant
18 oktober 1921

er in. Van 1981 tot 1988 zat er een
kapsalon van Ed en Theo (die later
verhuisden naar Morsstraat no.10.)
Nu zit er sinds 2017 een juwelier en
horlogemaker, Zewar Gold. z
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40 jarig jubileum
van La Plancha
/ Hannie Huisman

Zondag 23 februari was het feest in
het restaurant van Victorio Fernandez en zijn neven Miquel en Carlos,
want het restaurant La Plancha bestond toen op de kop af 40 jaar.
Om dit heugelijke feit te vieren zijn
we er weer eens een lekker bordje
Paella wezen eten. Mijn man wist me
te vertellen dat hij er zo’n 40 jaar geleden vlak voor Kerst zat te eten toen
het nog aan de overkant zat waar nu
De La Soul zit. Opeens kwam de kok
het restaurant binnen rennen en die
riep ‘la nieve, la nieve’ !! En ja hoor,
weldra stond het voltallige personeel

van La Plancha op het pleintje voor
de poort in de sneeuw te springen en
te roepen ‘la nieve, la nieve’. Waarlijk een bijzonder gebeurtenis, zo
blij men was om die sneeuw mee te
maken.
Van harte gefeliciteerd en hopelijk
nog vele jaren van voorspoed en geluk in de Morsstraat. z

In herinnering, Ton Stikkelorum van ToWi
/ Hannie Huisman

28 januari overleed Ton Stikkelorum-Schröder
op 72 jarige leeftijd in haar woning boven de
winkel in de Morsstraat. 51 jaar is Ton in de
Morsstraat actief geweest als onderneemster.
Met haar man Wim Stikkelorum is Ton in 1968
met de winkel begonnen voor de verkoop van
teken- en schildermaterialen. 42 jaar hebben
ze samen gewerkt en het bedrijf opgebouwd.
Na het overlijden van Wim in 2011 heeft zij
het bedrijf voortgezet. De laatste jaren werkte
haar dochter Eveline mee in de winkel, in 2013
werd zij mede-eigenaar werd van het bedrijf.
Het afscheid van Ton vond 3 februari plaats
in het Uitvaart Zorgcentrum aan de Lange
Mare. Uit de belangstelling van de vele buurtgenoten die hierbij aanwezig waren, mag blijken
hoe geliefd zij was in de wijk. Ook veel klanten,
die jaren lang voor hun schilders benodigdheden bij haar in de winkel kwamen, waren bij
het afscheid aanwezig. Ik zal haar missen en
met mij vele andere buurtgenoten. Het was een
fijne buurvrouw, zo was het altijd gezellig om
’ s morgens even een praatje te maken als we allebei de straat aan het vegen waren.
Mooi dat Eveline en haar man Erwin de winkel
voorzetten. z
Leiden, 20 februari 2020.
/ Hannie Huisman
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Bomen in de buurt
/ Frits van der Mark

Waar haal je toch elke keer een
nieuw onderwerp voor de Buurtkrant
vandaan? Dat kan op vele manieren.
Gewoon van een observatie op straat,
of tijdens een babbeltje op de buurtborrel. Ook komt er vaak wel wat bovendrijven tijdens het redactieoverleg dat altijd de vaste start is voor het
samenstellen van een nieuwe krant.
Verder is het zaak om alles aan publicaties waarin de buurt aan bod komt
te volgen.
Zoals bijvoorbeeld de Gemeente
berichten die achterin ‘op z’n kop’
in het Leids Nieuwsblad staan afgedrukt. Gortdroge berichten zijn het:
aanvragen voor verbouwingen, terrasvergunningen en evenementen….
Van alles over wat de gemeente Leiden wel en niet toestaat en zelf van
plan is te gaan doen en met de burgers moet gaan delen.

bomen vervangen zullen worden door
bomen die al opgekweekt zijn in de
(oude) kweektuin van het Singelpark.
Bovendien zullen waar mogelijk extra
bomen geplant gaan worden.

Je buurman zal normaal gesproken
natuurlijk zelf bij je aankloppen om
je op de hoogte te stellen van een
geplande uit-of opbouw, maar misschien is het ook verstandig bouwaanvragen in de gaten te houden.
Gelukkig staan de meeste berichten
er met een straatnaam vermelding
in en zijn de pagina’s dus vrij snel op
buurt gerelateerde informatie door
te nemen.

Boomgebieden in de binnenstad zijn
doorgaans parken of openbare tuinen. Bomen die deel uitmaken van
een boomstructuur of boomgebied,
staan niet als afzonderlijke bomen
op de kaart. Alle bomen of andere
houtopstanden die in boomgebieden groeien, zijn beschermd. Een
enkele maal staat er een boom apart
aangegeven op de Groene Kaart in
een boomgebied als waardevolle- of
monumentale boom. Deze bomen
zijn toegevoegd om de bijzondere
waarde die deze vertegenwoordigden aan te geven.
Bomen die langs de straat of los op
een plein staan, zijn in de Groene
kaart met een enkel vierkantje aangegeven. Alle solitaire bomen in het
openbare gebied die een omtrek
hebben van meer dan 45 cm, gemeten op een hoogte van 130 cm, zijn
beschermd..

Kapvergunning
December 2019 was het raak: Steenstraat 1, kappen 6 bomen. Het lukte
mij niet om de bijpassende vergunningsaanvraag van het Volkenkunde
Museum te openen. Daarom onze
voorzitter Ben Zech ingeseind. Het is
bekend dat hij erg begaan is met het
groen in de buurt. Binnen een paar
dagen had hij alle info boven water.

boomstructuren staan aangegeven.

2. Volkenkunde achtertuin, beuk die zal
worden gekapt.

Groene Kaart Leiden
Hij liet weten: Duidelijk is dat de conditie van betreffende bomen geen andere keuze laat dan kappen. Het gaat
om 6 bomen waarvan 4 grotere, oude
bomen. Vooral jammer van de karakteristieke enorme rode beuk in de
“achtertuin” waarvoor lang pogingen
zijn gedaan die te behouden (extra voedingsstoffen, bodembeluchting, etc.)
maar tevergeefs. Goed nieuws is dat de

Goed, de kapvergunning was gecheckt. Maar, vroeg ik me af: zijn
de bomen in Leiden in een bestand
opgenomen? Vrij snel vond ik op de
site van de gemeente het onderdeel:
groenekaart.leiden.nl. Het is de digitale Groene Kaart van de gemeente
Leiden waarop alle boomgebieden,
beschermde solitaire bomen en

3. Klein deel van de Groene kaart met
weersgave groengebieden in Park de Put
met 2 bijzondere bomen, zie foto 4 en 5.
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4. Bij Wachtgebouw: Vleugelnoot,
25 jaar oud.

5. Bij Speelboot: Witte Paardekastanje,
42 jaar oud.

Groengebied

Een paar hele kleine groengebiedjes zijn afgebeeld in het binnenterrein van het huizenblok Narmstraat,
Kruisstraat, Morsweg en 1e Binnenvestgracht (aan de Narmstraatzijde).
Zoals bekend, is deze binnentuin
openbaar gebied, de kaart laat geen
gegevens over particuliere tuinen
zien. In andere delen van de stad kan
je zien dat bomen in tuinen die vanaf
de weg zijn te zien wel gemarkeerd
zijn.

Veel groengebieden zijn er in onze
buurt niet te vinden. Natuurlijk, het
Park de Put en delen van de tuin van
Volkenkunde zijn dat wel. Alle paden
en verharde delen horen er overigens
niet bij. De oever van de Morssingel
en Rijnsburgersingel zijn groen en
bijvoorbeeld een groot deel van de
Lammermarkt. Dat laatste vooral
omdat er gras groeit.

7. Volkenkunde, Morssingel:
Moerascypres, 87 jaar.

Bijzondere bomen
In onze buurt geeft de
Groene Kaart geen monumentale bomen. Wel
zijn er zeven bijzondere bomen in d’Oude
Morsch. Twee bevinden zich in het Park de
Put, twee staan er bij de
Morschpoort en twee
langs Morssingel in de
tuin van Volkenkunde.
Naam, locatie en leeftijd zijn bij de foto’s van
de bomen vermeld.
Bij molen de Valk (adres
2e
Binnenvestgracht
1, dus hoort bij onze
buurt) staat volgens de
Groene kaart ook nog

6. Bij Morspoort: Twee gewone Hollandse of gewone
linde, oud 42 jaar.

8. Volkenkunde, Morssingel:
Moerascypres, 87 jaar.
een bijzondere boom. Het zou hier
gaan om een Witte Els van 42 jaar
oud.
Tot slot de vraag aan alle buurtbewoners: is er voor jullie een favoriete
buurtboom, al dan niet bijzonder of
monumentaal? Stuur je reactie naar:
buurtkrant@deoudemorsch.nl
Met dank aan Ben Zech. z
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Klimaattips: Aflevering 1 – Verwarmen en Isoleren
/ Eva Bartlema

Het is een hot topic: klimaat verandering.
In hoeverre wij als mensen er de oorzaak of oplossing voor zijn, is niet iedereen het over eens. Het idee dat we zullen
moeten inleveren aan leefcomfort en dagelijks plezier, doet menigeen de hakken in het zand zetten.
Geen gezellige avondjes meer rond de open haard (want de verbranding van hout is inefficiënt en blaast schadelijke
stoffen de lucht in), geen 130 km per uur meer op de snelweg (want met 100km per uur is het verbruik van een auto
efficiënter) en geen koemelk meer in je cappuccino (want koeien laten veel scheten en dat is niet alleen onbeleefd,
maar ook schadelijk voor het milieu).
Het liefst ontkennen we dat het überhaupt aan de orde is, maar we kunnen onze ogen er niet veel langer meer voor
sluiten. Gelukkig zijn niet alle maatregelen even duur, pijnlijk of confronterend. In de komende edities van de buurtkrant zal ik steeds een aantal klimaat tips uitlichten.
In deze eerste aflevering gaat het over warmte in huis; hoe wek je het op en hoe houd je het vast? De kachel een tandje
lager zetten en een trui aantrekken, kan iedereen wel bedenken. Er valt op dit vlak echter nog veel meer te doen.
En door hierin stappen te zetten, bespaar je uiteindelijk geld op je energierekening. Win-win dus.
Warmte opwekken
• Zorg ervoor dat je radiatoren “vrij” staan. Verplaats je bank, bind je gordijnen op en hang je kleding elders te drogen.
Zo laat je de warme lucht beter circuleren en haal je het meeste uit je warmtebron.
• Installeer radiator isolatiepanelen. Dit soort panelen weerspiegelen de hitte vanaf de achterkant, waardoor de
radiatoren alleen nog maar de kamer opwarmen, en niet de muren. Een dergelijke maatregel is relatief goedkoop en
gemakkelijk om te installeren.
• Neem een slimme thermostaat. Dit systeem bestudeert je gewoontes en leert daardoor te anticiperen op je behoeftes.
Aan de hand hiervan stelt het de meest optimale schema’s voor de verwarming van je huis samen. Behalve gemak, voorkomt dit systeem uiteindelijk ook verspilling van geld en energie.
Warmte vasthouden
• Installeer tochtstrips (of zo’n lang gerekte tochthond) bij alle deuren en ramen.
• Isoleer de spouwmuur. Dit is vooral belangrijk bij woningen van voor 1975. Spouwmuurisolatie verdien je in enkele
jaren terug op de gasrekening. Sinds september 2019 kun je daar ook nog eens subsidie voor krijgen.
• Informeer eens bij je energieleverancier of er regelingen zijn, waarmee je korting kan krijgen op isolatiemaatregelen.
• Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar je veel bent. Een koele slaapkamer is misschien minder
fijn op het moment dat je je kleren gaat verruilen voor je pyjama, maar als je eenmaal onder de dekens ligt, komt dat
gauw weer goed. Bovendien slaap je beter in een koelere ruimte.
Dit waren de tips voor deze editie. Als je hierop wilt reageren of vragen hebt, neem dan contact op via de Facebook
pagina van de buurtvereniging of stuur een mail naar buurtkrant@deoudemorsch.nl. z
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English Page of Neighborhood Newspaper – Edition 93
/ Eva Bartlema

On this page you will find short English summaries of the articles found
in this edition. We look forward to
sharing new stories with you and invite you to let us know if there is anything you would like us to focus on in
the future.
From the board
As a typical Dutchman, the chairman
of the neighborhood committee dedicated a great part of his piece to the
weather. Not to complain per se, but to
make us all aware of the implications
of climate change on our neighborhood. He encourages us all to become
small scale urban gardeners. Even
lifting out a single tile from the side
walk and planting a seed can make an
improvement to drainage and water
management conditions. In some cases the municipality can even help out
with a donation for the plants or garden soil you need.
In the second article, the secretary of
the committee gets straight to business: the position for treasurer of the
neighborhood committee has become
vacant. The tasks are very straightforward and relatively easy to combine
with a full time job. If you would like
to get more involved in the neighborhood and have some affinity with numbers, please send in your application!
E-mail address:
secretaris@deoudemorsch.nl.
Last but not least is the invitation for
the neighborhood’s general assembly

of members on the 21st of April
at 20:00. The meeting will take place at
Narmstraat 20. Everybody is welcome.
If you wish to propose a topic for on the
agenda, feel free to send an e-mail to
the same address as mentioned above.

Deivis. Their interior decorating alone
is already reason enough to pay them a
visit. Their food is a mix of worldly cuisines which fits perfectly in the wholesome atmosphere they have created.
A must-visit.

History of Morsstraat 27

La Plancha

As every edition, Hannie has dug up all
there is to find about one of the buildings in the Morsstraat. In this edition, she revealed that Morsstraat #27
has changed its appearance quite a few
times since it was built, in 1611. The
location has housed all sorts of businesses, such as a barbershop, a wallpaper merchant and several generations
of bed and mattress salesmen. Currently, the building holds the jeweler
and watchmaker, Zewar Gold.

La Plancha celebrated its 40th anniversary on the 23rd of February. The
Spanish restaurant gives the area
around the Morspoort a Mediterranean charm that is best enjoyed with a
plate of paella and a good glass of wine.

Trees
Frits found inspiration in the paper
trail of our neighborhood’s trees. It
turns out Leiden has documented all
the trees and green patches in the municipality. Solitary trees with a diameter of more than 45 cm have a protected
status. Officially, our neighborhood
has no tree monuments, but perhaps
you do have a personal favorite? Feel
free to share!
Dúo
Daphne Pohlman could not contain
her enthusiasm after haven eaten at
restaurant Dúo, on the Nieuwe Beestenmarkt and decided to homage the
twosome that created it; Thom and

New website
The neighborhoods website has
received a makeover. Check it out on
www.deoudemorsch.nl and feel free to
send your feedback or ideas to the webmaster.
In memoriam
Sadly, in this edition we also commemorate two strong and special women
who passed away: Mrs W Spiekerman
– de Ruijter and Ton Stikkelorum.
Our thoughts go out to their families,
friends and neighbors. z
Upcoming Events
• 06-04-2020 20:00: Neighborhood gettogether (borrel) @ Lemmy’s Biercafe.
• 21-04-2020 20:00: General assembly
of members @ Narmstraat 20
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Samen bij Food- en wijnbar Dúo
/ Daphne Pohlman

De Nieuwe Beestenmarkt heeft de
laatste jaren een grote metamorfose ondergaan. Van oudsher was
deze straat de stap plek van Leiden,
ontstaan toen er in het verleden een
legerkazerne en veemarkt was. Met de
herprofilering van de Lammermarkt
en De Nieuwe Beestenmarkt in 2017
is deze straat langzamerhand veranderd van een kroegenstraat naar een
culinair gebied in volle bloei. Met de
komst van Food- en wijnbar Dúo in
juni 2019 is de straat naar een nog hoger niveau getild.
Omdat man en ik dol zijn op lekker
en gezellig tafelen en graag nieuwe
restaurants uitpro beren, liepen wij
een tijdje geleden binnen bij Dúo.
Na het overstappen van de drempel
kwam meteen het “Wow-gevoel” over
ons heen. Met het kleurrijke, warme
en met zorg samengestelde interieur
voel je meteen de passie en liefde die
de eigenaren voor hun zaak hebben.
De kleurrijke (tropische) bloemen,
grote groene planten, gezellige zitjes

(waar je ook heerlijk een wijntje kunt
drinken), mooi behang met bloemen,
vlinders en vogels, (veel) kaarsen,
spiegels en lampen zorgen voor een
knusse en gezellige huiskamersfeer.
Hier worden we blij van!
Perfecte match
Eigenaren Thom de Regt (29) en zijn
partner Deivis van Haasteren(31) zijn
met hun verschillende achtergrond
de perfecte match voor hun gekozen
concept: goed eten in een mooie, stijlvolle en huiselijke ambiance. Hier
voelt iedereen zich thuis.
Thom is van oorsprong bloemdesigner, hetgeen de bloemen- en plantenpracht en styling van Dúo verklaart.
Zijn veelzijdige carrière begon met
een zaterdagbaantje bij Tuincentrum Overvecht in Bleiswijk, waar hij
opgroeide. Naast zijn interesse voor
bloemen werd daar ook zijn passie
voor stylen en etaleren gewekt. Hij
volgde diverse vakopleidingen, deed

ervaring op bij verschillende bloemen- en plantenwinkels en nam zelfs
deel aan het programma Hollands
Beste Bloemstylist van SBS6.
Op een gegeven moment voelde
Thom de drang om voor zich zelf te
beginnen. Door een toevallige ontmoeting met iemand die stoffen importeerde uit India besloot hij om
zelf tassen te maken met materialen
uit dit land. Hiervoor reisde hij een
paar keer naar India. Dit land raakte
hem meteen: “een prachtig land met
overweldigende kleuren en heerlijk
eten”, aldus Thom. Zijn zelfgemaakte
tassen verkocht hij met zoveel succes
op markten dat hij zijn eigen merk
“Foshh” (Factory of Styling Handmade by Happiness) oprichtte. De tassencollectie breidde hij vervolgens
uit met kleding.
Deivis heeft een lange carrière in de
horeca achter de rug. Hij volgde verschillende opleidingen in het vak en
verdiende zijn sporen bij diverse restaurants in het hele land. Ook Deivis
maakte zijn droom waar om als zelfstandig ondernemer verder te gaan
en zette zijn eigen restaurants op,
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waaronder “Mix a Match”, destijds
een bekende culinaire hotspot in
Amsterdam. Naar aanleiding van een
zeer goede beoordeling (een 8.5!) van
de bekende recensist Johannes van
Dam is Devies nog te gast geweest in
de uitzending van De Wereld Draait
Door. Van een dergelijke beoordeling
kon menig restaurant alleen maar
dromen gelet op de kritische en vlijmscherpe beoordelingen waarmee Johannes van Dam restaurants kon maken of breken.
Toen Thom en Deivis drie jaar samen waren, ontstond de wens om
samen iets op te zetten. Tijdens
een reis door India in oktober 2018
werkten zij hun dromen en toekomstplannen verder uit en ontstond het concept van Dúo. Ook
deden zij daar inspiratie op voor gerechten, zoals de overheerlijke Indiase curry die standaard op de kaart
staat.
Thom en Deivis vullen elkaar goed
aan. Devies is zakelijke van de twee.
Thom zorgt als creatieveling voor
een mooie styling, verzint nieuwe
dingen en verzorgt de sociale media

van Dúo, zoals Instagram en Facebook. Samen delen ze de passie voor
wat ze doen voor Dúo.
Totaalplaatje
De aangename beleving en sfeer die je
bij binnenkomst voelt, gaat naadloos
over in een gastvrij ontvangst. Zonder
een gevoel van drempelvrees wordt
aan alles gedacht: een hartelijk en
warm welkom, het aannnemen van
de jassen bij binnenkomst, het direct
vervangen van uitgebrande kaarsen.
Bovenal is alles schoon en tot in de
puntjes verzorgd. Mooie servetten,
servies, blinkende glazen en niet geheel onbelangrijk: schone toiletten.
De menukaart van Dúo kent een mix
van diverse gerechten afkomstig van
verschillende continenten. Alle gerechten - die met verse ingrediënten
zelf worden bereid, zijn voor iedereen
toegankelijk, zowel voor de vlees/vis
eter als voor de vegetariër.
Samen aan tafel
De naam Dúo refereert niet alleen
naar de Colombiaanse roots van Dei-
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vis maar past ook bij de Spaanse betekenis “samen” die Thom en Devies
met hun concept willen uitdragen. In
dit verlengde zijn zij dit jaar begonnen met het initiatief van de “stadsdorptafel”. Iedere dinsdagavond
kunnen buurtgenoten voor een klein
bedrag eten en elkaar ontmoeten bij
Dúo. Deivis heeft dit destijds ook in
Amsterdam opgezet hetgeen volgens
hem een groot succes was. “Mensen
kunnen gezellig praten met elkaar
waarbij eventueel vriendschappen
kunnen ontstaan”, aldus Deivis.
Daarnaast zijn Thom en Deivis van
plan om speciale thema-avonden met
Spaanse of Italiaanse hapjes te organiseren.
Man en ik zijn fan van Dúo.
Thom en Deivis hebben iets bijzonders neergezet in onze buurt. Een
plek van internationale allure waar je
je thuis voelt, als Solo of als Dúo!! z
Food & Wine Bar Dúo
Nieuwe Beestenmarkt 8
www.duoleiden.nl
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Mevrouw W. Spiekerman - de Ruijter
januari 1939 - oktober 2019
met hun drie kinderen naar hun caravan in Wassenaar. Het feit dat zij
nog geen auto hadden en zij zich per
bus en het laatste stukje te voet naar
de camping moesten begeven, weerhield mevrouw Spiekerman er niet
van om altijd een grote pan vlees te
bereiden en mee te nemen.

Opgewekt, geïnteresseerd, zorgzaam
en altijd in voor een praatje. Zo zullen velen zich mevrouw Spiekerman
herinneren.
Ruim 25 jaar woonde zij met haar
geliefde man (overleden op 11 mei
2019, In Memoriam buurtkrant
9/2019) in het karakteristieke benedenhuis van de Stadstimmerwerf.
Het aangezicht van hun huis met de
rood-witte luiken, het bijpassende
rood-witte bankje tegen de gevel,
het Rembrandt van Rijn naambordje
links van de voordeur en de kleurrijk
gevulde bloempotten, in het voorjaar
gevuld met viooltjes en in de zomer
geraniums, was een echte trekpleister. Leidenaren, bruidsparen en toeristen lieten zich dagelijks graag voor
hun huis fotograferen. Mevrouw en
de heer Spiekerman genoten hier
met volle teugen van.
Geboren en getogen in Amsterdam
bracht mevrouw Spiekerman (toen
nog Wil de Ruijter) als jonge dame
geregeld een bezoek aan de kapperschool, waar zij zich als model gratis
liet knippen door de leerlingen. De

heer Spiekerman, die directeur en
leraar was van deze school, viel meteen als een blok haar. Hij bracht haar
op een dag naar huis en is nooit meer
van haar zijde geweken.
Ze trouwden in 1958, kregen drie
kinderen, zeven kleinkinderen en
hebben zelfs nog de geboorte van
hun eerste achterkleinkind mogen
meemaken.
Tot hun pensioen in 1997 hielp mevrouw Spiekerman haar man in hun
kapsalon op de Morsstraat 16. Een
gezellige ouderwetse kapperszaak
waar de Spiekermannen net zo begaan waren met het verzorgen van
een mooie coupe als voor het sociale
welzijn van hun klanten. Een kaartje
sturen naar een zieke klant, op locatie knippen in een verpleeghuis, dat
deden ze gewoon.
Het gezin Spiekerman woonde boven de kapperszaak. Een hecht en
warm gezin wat mevrouw Spiekerman van huis uit had meegekregen.
Iedere zaterdagavond vertrokken
zij na sluitingstijd van de kapsalon

In 1997 begon het genieten van hun
welverdiende pensioen. Met hun positieve inslag maakten ze overal een
feestje van. Hun caravan kreeg een
plaats in Zeeland waar ze inmiddels
met hun auto geregeld naar toe gingen. Daarna volgde jaarlijkse vakanties naar de Canarische Eilanden,
waar ze zich altijd op verheugden.
Maar genieten deden ze vooral van
elkaar. Iedere ochtend samen uitgebreid ontbijten met een krantje, gevolgd door een kopje koffie met een
sigaretje. Samen legden ze graag een
kaartje speelden ze Rummikub, een
van de favoriete spelletjes van mevrouw Spiekerman. En ’s avonds gezellig voor de buis. Als je langs hun
huis liep kreeg je altijd een warm en
gezellig gevoel bij het kijken door de
authentieke ruitjes ramen.
Als het weer het toeliet konden passanten altijd rekenen op een vriendelijke begroeting en een gezellig
praatje, waarbij het echtpaar zij aan
zij achter de geopende bovenste helft
van hun voordeur genoten van alles
wat langs kwam. Ze waren niet alleen begaan met buurtgenoten. Ook
kwetsbare en hulpbehoevende passanten konden rekenen op hun zorg.
Ze kregen van mevrouw Spiekerman
een kop koffie, een boterham of een
glas warme melk.
Op 19 april 2019, was het echtpaar
60 jaar getrouwd. Een gebeurtenis
waar ze erg naar uitkeken en groots
hebben gevierd. Ook landelijk werd
hier aandacht aan besteed in het
NPO programma Van Harte. In deze
uitzending vertelde de heer Spiekerman hoe dol hij nog op zijn vrouw
was en verklapten zij beiden het geheim van zo’n gelukkig en lang huwelijk: “Trouwheid, door dik en dun
gaan in goede en mindere tijden en
bovenal heel veel liefde voor elkaar”.
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Ondanks de grote leegte
en het verdriet die het
overlijden van haar man
met zich meebracht en
haar afnemende gezondheid bleef mevrouw Spiekerman een positieve kijk
op het leven houden. Ook
haar Amsterdamse humor
liet haar niet in de steek.
Met het overlijden van mevrouw Spiekerman op 17
oktober 2019 is er een einde gekomen aan een stukje nostalgie in de buurt
maar bovenal moet de
buurt weer een fijne buurtbewoonster verliezen. z
/ Daphne Pohlman

Een foto van de rouwkaart van mw Spiekerman, een foto met het voor velen bekende beeld van het echtpaar leunend achter
hun voordeur en een foto uit 1992 in hun kapsalon in de Morsstraat ( archief Leidsch Dagblad).
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Contactpersonen voor de buurt

Sociaal wijk team

tel: 14071,
optie 2
Servicepunt Woonomgeving tel: 14071
Servicepunt Bouw en wonen tel: 14071
Wijkagent Leiden Centrum
Willem van Egmond
Langegracht 11, 2312 NV Leiden
tel: 0900-8844
willem.van.egmond@politie.nl
tel: 06-50561410
Met klachten (bv. over hangjongeren,
geluidsoverlast, etc.) belt u met:
De politie
tel: 0900-8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 071-5167015
Evenementen-klachtenlijn tel: 071-5661600
Reinigingspolitie
tel: 14071

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’.

Vragen, opmerkingenv of klachten over uw
woonomgeving?
Kijk op http://www.leiden.nl/woonomgeving.
Colofon

Deze buurtkrant is een uitgave van buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”.
Aan dit nummer werkten mee:
Eva Bartlema, Hannie Huisman, Maaike
Kiestra, Daphne Pohlman, Malou van Hintum, Frits van der Mark, Ben Zech
Eindredactie: Maaike Kiestra
Opmaak & Vormg. advert.: Albert Claproth
Oplage: 450 exemplaren
Frequentie: 4x per jaar
Verspreiding: De buurtkrant wordt huis aan
huis verspreid bij alle bewoners van d’Oude
Morsch. Relaties van de buurtvereniging
krijgen de krant toegestuurd.
Voor advertenties, buurtnieuws, oproepen
of ideeën voor onderwerpen voor de buurtkrant: neem contact op met Maaike Kiestra,
mkiestra@xs4all.nl of mail naar
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
23 mei 2020 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
voorzitter@deoudemorsch.nl
Malou van Hintum
secretaris@deoudemorsch.nl
Hannie Huisman / bestuurslid hanniehuisman@ziggo.nl
John Coenraad / bestuurslid
john.coenraad@tiscali.nl
Vacature / penningmeester
penningmeester@deoudemorsch.nl
Meer informatie bij Malou van Hintum, mvhintum@xs4all.nl

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met Malou.
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. z

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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