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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Rare tijd dit. Een lang, bijna zomers
voorjaar was welkom ook al was en is
het nog steeds wel ongewoon droog.
Maar nog ongewoner is de schone
lucht in de stad die we nu inademen,
om maar niet te spreken van de vele
dagen waarop we opeens een echt
helder blauwe hemel zonder uitlaatstrepen van vliegverkeer boven ons
hebben. Overdag zijn straten zijn niet
verlaten maar het is toch aanzienlijk
minder druk dan we gewend zijn en
doet het vreemd aan met zoveel gesloten winkels, kroegen, terrassen.
En dan het bijzondere van nachtelijke stilte die niet door het gewoonlijke, luidruchtige uitgaansleven wordt
verstoord. Hiermee is het karakter
van onze buurt wel veranderd, velen
zullen het in bepaalde opzichten ten
goede vinden, anderen denken daar
vast wel weer anders over. Maar één
ding staat wel vast: niemand is blij

Van de
bestuurstafel

/ Malou van Hintum
secretaris
Buurtvereniging
Langzaamaan laat de overheid de
coronateugels een beetje vieren en
mag zelfs de horeca weer gasten ontvangen. Veel mensen zullen het fijn
vinden om weer op een terras te kunnen zitten, en ook wij zijn blij dat de
café’s en restaurants in onze buurt
weer open mogen. Een zomerse Morspoort zonder terrassen is kaal en ongezellig. Maar net zoals andere binnenstadsbuurtverenigingen waken
we er als bestuur voor dat de terrassen
voor onbepaalde tijd ongebreideld
mogen uitbreiden om zo de horeca
in de huidige ‘anderhalvemetereconomie’ meer omzet te gunnen.
Grote pleinen in de stad, zoals de
Beestenmarkt, zijn een gemeenschappelijk en geen commercieel

met de hoofdoorzaak van die veranderingen. En niet alleen omdat het
coronavirus zo bedreigend is maar
ook omdat we er nog geen idee van
hebben hoe de toekomst er nu uit zal
gaan zien.
Gelukkig lijkt de directe impact van
het virus in de buurt beperkt te zijn,
we hebben tenminste nog niet van
ernstig zieken of erger gehoord en
we kunnen alleen maar bidden dat
het zo blijft. Tegelijk zijn er natuurlijk wel een aantal onder ons die het
economisch of anderszins moeilijker
hebben gekregen waarvan we hopen
dat met de begonnen versoepeling
van maatregelen het gauw weer beter zal gaan. Het is verder hartverwarmend dat net als op veel plaatsen
elders ook in onze buurt veel solidariteit valt waar te nemen. Malou schrijft
hieronder al over de voedselbanken
waarvoor ook door buurtgenoten
actie wordt ondernomen, jongere
buren van mijn vrouw en mij boden
aan boodschappen te doen voor ons,
en zo is er vast veel meer. Wat dan
toch weer het sociale karakter van de
buurt weerspiegelt waar we trots op
kunnen zijn en wat ons zal helpen
bezit. We zijn ook tegen een verruiming van de sluitingstijden
om op die manier de horecaomzet te verhogen. Hoe meer
mensen (veel) drinken, hoe lastiger het wordt om die anderhalve meter te kunnen handhaven
en hoe dieper in de nacht er lallende mensen op straat lopen.
Een terugkerend onderwerp is de
verkamering. Omdat de gemeente de
verkameringsnorm per straat toepast
en niet per buurt, kan het gebeuren
dat er toch nog verkamerde panden
bij komen in een buurt die wat het
totale aantal verkamerde panden betreft, al op of zelfs boven de norm zit.
Inmiddels is de binnenstadsbrede
werkgroep verkamering opgericht,
waar ik ook aan deelneem. Dus heb
je wat te melden over verkamering,
weet me te vinden!
Terwijl de een zich verheugt op een
bezoek aan zijn favoriete terras, ziet
de ander reikhalzend uit naar het
voedselpakket van de Voedselbank.

de moeilijkheden te boven te komen,
ook waar het andere problemen dan
dit virus betreft. Wat dit laatste betreft is een zorg natuurlijk dat alles
wat met dit virus te maken heeft zo
domineert dat andere, soms evengoed grote problemen niet meer die
aandacht krijgen die wel nodig blijft.
Op de kortere termijn kijken we nog
steeds tegen zaken aan als geluidsoverlast, horeca uitbreiding (met nu
een extra element zoals Malou uitlegt), afschuwelijke plannen voor
volledige “verstening” van het aangelegen stationsgebied en meer. En op
de langere termijn blijft biodiversiteitverlies en klimaatverandering een
reële bedreiging voor de leefbaarheid
in onze buurt. Maar we blijven ons
inspannen om ook hier onze invloed
te doen gelden, en als de saamhorigheid die de buurt in deze “coronatijd” laat zien ook maar iets zegt dan
kunnen we best optimistisch zijn dat
we die andere zaken ook wel aankunnen, toch?
Geniet hoe dan ook van de zomer en
blijf gezond!
Ben z
Door de coronacrisis hapert de bevoorrading én zijn er meer mensen
die een voedselpakket nodig hebben.
Er is grote behoefte aan houdbare
producten zoals rijst, pasta, peulvruchten, muesli, koffie, thee en, in
blik: vis, soep, groente en fruit. Ook
zijn er luiers nodig (vooral maat 6),
maandverband en wasmiddel. Wilt u
helpen, breng uw bijdrage dan naar
Kort Galgewater 33, waar onze buurtgenoten Jos en Frida de Goede half
mei een innamepunt zijn begonnen.
Geld geven kan ook. De Voedselbanken hebben tien miljoen euro nodig
om al hun klanten een voedselpakket
te kunnen blijven geven.
Sommige dingen zijn, helaas, hetzelfde gebleven. We zoeken nog
steeds een nieuwe penningmeester.
Een goede zomer! Let op jezelf, en
ook op elkaar.
Malou van Hintum, secretaris
Buurtvereniging ‘De Put in de Oude
Morsch’, mvhintum@xs4all.nl z
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Morsstraat 28 door de jaren heen
/ Hannie Huisman

Foto: E.L. 1972
Morsstraat 28 is in de 17e eeuw als
een wevershuisje gebouwd, het had
een bakstenen voorgevel met een
punt. In de jaren 20 is de gevel verbouwd en voorzien van winkelpui
met groot venster en winkeldeur. De
puntgevel werd vervangen door een
kroonlijst.
Er heeft jarenlang een kruidenier
in het pand gezeten voordat Janny
van Groeningen er in 1950 haar
manufacturenwinkel in begint. Ze
verkoopt er textiel en handwerkartikelen als breiwol, haakgarens en
borduurstoffen. In maart 2000, toen
de winkel 50 jaar bestond, kreeg
Janny van de burgemeester een koninklijke onderscheiding, zij werd
lid van de Orde van Oranje Nassau.
Janny heeft bijna 60 jaar in die winkel gestaan.

Advertentie Leidsch Dagblad
1 maart 1950
Het pand werd in 2010 verkocht
en verbouwd. Er kwam een Grieks
restaurant in, maar dat hield het
niet lang vol. Daarna hebben er nog

verschillende restaurants in gezeten.
Nu zit Happy Italiano in het pand,
een Italiaans restaurant, pizza’s en
allerhande Italiaanse gerechten kan
men er afhalen of laten bezorgen.
Er is in de loop der tijd veel veranderd op winkelgebied. Zat vroeger
jarenlang dezelfde detailhandel in
een pand, nu is het meestal een aan
horeca gerelateerd bedrijf en die
bedrijven houden het meestal maar
een paar jaar vol.
Laten we hopen dat Happy Italiano
er voor langere tijd goede zaken mag
doen

Foto: Hannie Huisman 2020

Advertentie Leidsch Dagblad
18 januari 1997
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Nieuw jasje voor website Oude Morsch
/ Eva Bartlema

De meeste dingen die in 2012 heel hip waren, zijn dat in 2020 niet meer. Voor websites geldt dat des te meer.
In tegenstelling tot meubels, kleding en muziek is nostalgie bij webdesign niet aan de orde.
De enige weg is vooruit, de toekomst in.
Webmaster Ronald Timmermans heeft de website in de oude vorm een aantal jaar beheerd en draaiende gehouden.
Na vele jaren van trouwe dienst heeft de website van de buurtvereniging nu echter een geheel nieuw jasje gekregen.
Het nieuwe uiterlijk is begin 2020 “live” gezet en is door een ieder te bewonderen op www.deoudemorsch.nl
De nieuwe website is gemaakt in Wordpress, waarbij het gemakkelijk te gebruiken Elementor is gekozen als CMS engine. Hiermee zal de website eenvoudig over te dragen zijn aan toekomstige beheerders, maar belangrijker nog;
de site zal ook makkelijker aan te passen zijn aan toekomstige behoeftes.
Alle vertrouwde elementen zitten er nog steeds in, zoals belangrijke contactgegevens, de agenda en het archief met
statuten en notulen van de buurtvereniging. Daarnaast vind je er natuurlijk ook al het moois dat er ooit is geschreven in
de buurtkrant in de afgelopen 23 jaar.
Er worden tevens relevante nieuwsberichten gedeeld over initiatieven van andere organisaties in de stad.
Ook inspraak-trajecten van de gemeente worden vermeld.
Ook kun je er de agenda raadplegen met relevante activiteiten uit de buur t en omgeving, evenals een kaart van de wijk,
waar mensen ook items voor mogen aanvoeren.
Daarnaast vind je er ook een foto archief en wordt er regelmatig een nieuwe foto in het zonnetje gezet, gemaakt door
bewoners of andere liefhebbers van de Oude Morsch.
Dat interactieve karakter is iets wat Ronald graag meer naar voren zou brengen. De wisselwerking met social media
wordt al gemaakt en daarnaast brainstormt hij over een discussieplatform waar iedereen uit de buurt zijn zegje kan
doen over relevante onderwerpen.
Heb je zelf al een kijkje genomen op de website? Of wi l je een foto delen, een discussiepunt aanreiken of een activiteit
aanmelden voor de agenda? Laat het Ronald weten!
Dit kan door te mailen naar webmaster@deoudemorsch.nl of door een berichtje te sturen via de Facebookpagina van
Buurtvereniging “De Put in De Oude Morsch”. z

Bomenkap bij
Volkenkunde
/ Frits van der Mark

Vroeg in de ochtend van de 12de mei
hoorde ik vanuit de voorkamer het geluid van een loeiende motorzaag. Een
blik uit het raam gaf duidelijkheid.
Het apparaat hoorde bij een groenverzorger die hoog in de grote beuk
in de tuin van Volkenkunde hing.
Snel moest de ene na de andere tak
het afweten. Een tweede boom aan
het water onderging hetzelfde lot. De
achtergronden van de kap van deze
bomen werd in de vorige buurtkrant
beschreven, ze waren ziek en vormen
‘een gevaar’ voor het publiek. Toch
was het hard om aan te zien hoe de
bomen met jong fris blad het loodje
legden.
De zware stronken van de beuk werden met een vorkheftruck naar de
parkeerplaats gebracht. Een paar
dagen later kwam een grote vrachtwagen om ze af te voeren. Rest me
nog om te melden dat de naam het

groenbedrijf dat de bomen kapte
‘Boomtotaalzorg’ is. z
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Levenslessen tijdens de lunchwandeling
/ Eva Bartlema

Toen ik nog “gewoon” op kantoor
werkte, liep ik meerdere keren per
dag twee verdiepingen aan trappen
op en af. Beneden waren de keuken,
de WC en de postkamer. Boven was
mijn bureau. Ik neem aan dat dat
nog steeds zo is, maar wie zal het zeggen…?
De afstand van mijn bed naar mijn
werkplek is gereduceerd tot de afstand van 6 voetstappen en de wc ligt
daar nog tussenin. Toen ik besefte
hoe klein mijn wereld aan het worden
was, besloot ik voortaan mijn lunch al
wandelend te nuttigen.
Als ik mijn deur uit stap, kijk ik tegen
de schotels van het Museum Volkenkunde aan. In het voorjaar betekent
dat ook dat de witte bloesem van de
Japanse kersenbomen liefelijk aan
mijn raam voorbij zweeft. Wegens de
pandemie waren de bomen in eerste
instantie alleen door de tralies van de
museummuur zichtbaar.
Toen ik de hekken voor het eerst weer

open zag staan, maakte mijn hart een
sprongetje. Met mijn hoofd vol van de
schoonheid van de suikerspinachtige
bloemenpracht, liep ik vervolgens
langs het water richting de achterzijde van het museum.
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat ik
de muurschildering niet eerder heb
gezien, kwam het op deze dag wel pas
voor het eerst bij me binnen. Wat een
kleuren! En hoe kan het dat een stilstaand beeld toch lijkt te bewegen?

heeft gemaakt, naar aanleiding van
de commemoratie van ‘Mayflower
400’. Dat wil zeggen dat het in 2019
vierhonderd jaar geleden was dat de
“pilgrim fathers” vanuit Engeland,
via Leiden, naar de Verenigde Staten
trokken om zich er te vestigen en het
continent verder te koloniseren.

Als ik zelfs het metershoge kleuren
schouwspel van meneer Fields over
het hoofd kan zien, hoeveel subtiele
schoonheid uit mijn omgeving ontgaat mij dan nog meer?
Het kunstwerk was gelukkig ondertekend: Yatika Fields.
Hij bleek niet moeilijk te vinden. Niet
lang nadat ik contact had gezocht,
kreeg ik een uitgebreide mail van de
kunstenaar waarin hij me vertelde dat
hij het kunstwerk in september 2019

Ook kwam ik te weten dat er vanaf
10 juli 2020 een tentoonstelling in
het volkenkunde museum te zien zal
zijn met de titel “First Americans”.
Volgens de omschrijving van het mu-
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Amerika centraal staan”. Hoewel ik
van het museum helaas geen reactie
heb kunnen krijgen voor dit artikel,
kan ik mij goed voorstellen dat het
kunstwerk van Yatika Fields hier goed
op aansluit.
Meneer Fields, zelf ook van Native
American afkomst, gaf aan met zijn
schildering te willen benadrukken
dat er twee kanten aan dat verhaal
zitten. De ene kant van het verhaal is
dat van Engelse religieuze vluchtelingen die in 1609 asiel aangeboden kregen van het stadsbestuur van Leiden
en daarmee de kans kregen op een
nieuw bestaan. De andere kant is dat
van de inheemse Noord Amerikaanse
bevolking, die er met de komst van
de Europeanen een nieuwe vijand bij
kreeg.

seum zullen in de expositie “de ervaringen, veerkracht en creativiteit van
de inheemse bevolking van Noord

In het kunstwerk zijn vijf figuren
afgebeeld “die in harmonie met elkaar zijn en kracht en weerbaarheid
uitdragen”, aldus meneer Fields.
In hun handen houden ze ceder en
salie; middelen die gebruikt worden
voor de reiniging en zegening van een
plek. In dit geval wil de kunstenaar de
genezing van het verleden symboliseren en daarmee ruimte creëren voor
iets nieuws.
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De lichtstralen staan voor de kracht
die kan worden weerspiegelt en doorgegeven aan anderen. Door interactie
en communicatie kunnen mensen
zaken met elkaar delen en uitwisselen; dit geldt voor zaken zoals voedsel
en spullen, maar ook voor ideeën, culturele kennis en spiritualiteit.

Van de simpele en natuurlijke
schoonheid van Japanse kersenbloesem was ik zomaar een internationaal verhaal binnen gelopen waarin
vervolging, kolonialisme en pijn werd
omgevormd in vergeving, heling en
mededogen.
In zekere zin is dit hele verhaal een
“ver van mijn bed show”. In figuurlijke zin dan. In letterlijke zin zijn
het 350 voetstappen. Dat is helemaal
niet ver.
En als COVID-19 ons iets heeft geleerd, is het dat alles en iedereen
met elkaar is verbonden. Beslissingen en keuzes die aan de ene kant
van de planeet worden genomen,
hebben gevolgen voor mensen, dieren en planten aan de andere kant
van de wereld. Effecten die zelfs 400
jaar later nog voelbaar zijn.
Hoewel het onmogelijk is om bij
elke stap die je zet op zo’n schaal te
overzien welke gevolgen jouw beslissing zou kunnen hebben, kan het
geen kwaad om wat bewuster in het
leven te staan.
En als dat de levensles is die ik kan
trekken uit de pandemie en wereldwijde lockdown, ben ik wel een zeer
gefortuneerd mens. Ook daarvan
ben ik mij meer dan ooit bewust. z
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Een kijkje achter de schermen bij het Leidse Pidehuis
/ Daan Koopen

Van links naar rechts de familie Barçag : Ibrahim, Umut, Bahar, Muhammed, Resul en Yusuf
Het is twee uur ’s nachts. De meeste mensen in Leiden liggen al op één oor, maar in het Saray Pidehuis in de
Steenstraat vliegen de bestellingen nog als hete broodjes (döner) over de toonbank. Hier kan de Leidse student zijn
avondmaal halen wanneer alle andere opties gesloten zijn. Maar wie zijn de jongens achter dit etablissement?
Het Pidehuis ontstaat in 2014 wanneer Resul Barçag, een Koerdische ondernemer uit Istanboel, het pand overneemt.
Resul is in 2000 naar Nederland gekomen om hier een nieuw leven te beginnen. Voordat hij het Pidehuis begint, werkt
hij als manager bij Eethuis Ak-Al. Van 2002 tot 2014 werkt hij zich een slag in de rondte om de overkomst van zijn
familie vanuit Istanboel naar Nederland mogelijk te maken.
In 2012 komt zijn oudste zoon Umut naar Nederland. Umut droomt er van jongs af aan al van om in Nederland te
wonen. ‘Op mijn zesde wist ik al dat ik naar Nederland zou gaan. Daar lag mijn toekomst’, vertelt Umut. Wanneer zijn
vader Resul het Pidehuis opent, staat Umut gelijk achter de toonbank.
Familie
In 2015 volgen ook de jongere broers van Umut. Ibrahim en Yusuf dragen gelijk hun steentje bij in de zaak. Hun jongste broertje Muhammed is nog te jong om te werken en blijft thuis met moeder Bahar. Samen werken de broers tot diep
in de nacht door om hun nieuwe zaak op orde te krijgen.
Hoewel het Pidehuis eigendom is van vader Resul, zijn het voornamelijk zijn zoons die achter de toonbank te vinden
zijn. Volgens Umut is dat beter. ‘Familie werkt harder omdat je allemaal verantwoordelijk bent voor de zaak.
Personeel komt, werkt, krijgt salaris en gaat naar huis’, legt hij uit.
Reputatie
Het draaiende houden van de zaak is Umut niet in de koude kleren gaan zitten. ‘Eerst was het wel stressvol, maar nu wil
ik niet anders’, vertelt hij. Hij is pas 25, maar stort zich volledig op zijn werk. ‘Wij willen alleen maar dat mensen ons
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herkennen aan onze naam, en weten dat het eten dat ze krijgen goed is’, vertelt Umut vol trots.
De reputatie van het Pidehuis gaat voor Umut boven alles: ‘Als wij een slechte recensie krijgen bellen we er altijd
achteraan om te kijken wat er mis is gegaan. We gaan dan met elkaar overleggen wat er fout is gegaan en hoe we dit
kunnen voorkomen.’
De trots van het Pidehuis (want hoe kan het ook anders) zijn natuurlijk de pides. Deze Turkse gevulde broodjes zijn
de reden dat het Pidehuis zich kan onderscheiden van de concurrentie, vertelt Umut. Met gepaste trots vertelt hij hoe
vader Resul het lekkerste deeg maakt: ‘en we proberen er voor te zorgen dat het elke keer beter smaakt dan de vorige
keer’.
Toekomst
Over de toekomst maken de jongens zich geen zorgen. Ze zouden graag uitbreiden en hun unieke gerechten meer onder de aandacht brengen. ‘Pides horen eigenlijk thuis in een echte restaurantsfeer.’ Hoe dat restaurant er dan uit moet
gaan zien, kunnen de jongens niet met zekerheid zeggen. ‘Dat hangt er vanaf hoe goed het blijft gaan.’
Ondanks de coronacrisis gaan de broers onverminderd door met hun werk. Na de terugslag van de eerste weken zien
ze nu weer een toename van bestellingen. ‘We hebben snel geschakeld, waardoor we de schade hebben kunnnen beperken’, leggen ze uit.
Ook tijdens ramadan is het Pidehuis open, al sluiten ze na zonsondergang wel een aantal uur om een hapje te eten met
de familie
Één ding staat voor Umut wel vast: de geboorte van zijn dochtertje in juli. Umut is getrouwd met de Nederlandse Mariska, en kan dan ook niet wachten tot zijn dochter wordt geboren. ‘Wie weet staat zij hier over een paar jaar ook wel
te werken’, lacht hij. z

English Page of Neighborhood Newspaper – Edition 94
/ Eva Bartlema

Welcome to the 2020 summer
edition of the neighborhood newspaper.
Museum west side
• Our tree-correspondent Frits has
dedicated an article to the grey poplar found on the west side of Volkenkunde museum’s terrain. Grey
poplars are known for the ‘eyes’ that
appear as patterns in their bark as
they heal from fallen or cut branches.
• If you decide to pay Frits’ favorite
tree a visit, make sure to take in the
large mural by Native American artist
Yatika Fields, about which you can
also read more in this newspaper.
Morspoort & Morsstraat
• Hannie shown her light on the
history of Morsstraat 28, which
now
houses
Happy
Italiano.
• Huib dedicated a short but sweet
poem to the remarkable silence he
felt in the area in the first weeks of
the Corona lockdown.

• As the municipality plays around
with the layout of the Morspoort area,
two motorists got stuck on the steps,
after navigating the wrong way.
Beestenmarkt area
• As the traditional location of
Leiden’s market (every Wed and
Sat) turned out to be difficult to
make ‘Corona-proof’, the city
turned its eye to the Beestenmarkt and Lammermarkt area.
• All though not everybody was
happy with the changes, it seems
to be working well enough for now.
• Guest writer Daan Koopen dedicated an article to the Barçağ
family who run the Saray Pidehuis
establishment in the Steenstraat.
• Frits looked into the construction
work being conducted in the Narmstraat, just around the corner from
the Lido cinema, and found out this
old office building will be turned
into 8 apartments and two studios.

New section: neighbors and their
pets
• A new addition to the newspaper
will be Daphne’s dedication to our
neighborhood’s pets.
• In this first contribution she has
interviewed Hans Zandvliet and his
chocolate colored labrador retriever,
Zack.
• Do you have a pet that deserves a
place in the neighborhood spotlight?
Let us know by sending an email to
buurtkrant@oudemorsch.nl.
Ecotips
• Where previous Ecotips-article
focused on ways to keep warm in ecofriendly ways, this edition will focus
on reducing, repairing and recycling
items we buy. z
Upcoming Events
• 06-07-2020 20:00: Neighborhood gettogether (borrel) @ Lemmy’s Biercafe.
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Buurtgenoten over de band met hun huisdier
/ Daphne Pohlman

Sep een zwarte en een blonde) altijd Sep. Zack is mijn eerste bruine
Labrador. Ik heb nu voor het eerst
één hond. Voorheen was ruimte nooit
een probleem, de honden lieten zich
zelf uit op eigen terrein. Nu moet ik
voor het eerst in mijn leven de hond
in weer en wind zelf uitlaten...”
Waarom heb je voor een Labrador
Retriever gekozen?
“Retrievers zijn in combinatie met
kinderen hele fijne en betrouwbare
honden. Als kind ben ik met ze opgegroeid. En toen ik zelf kinderen kreeg
(ik heb er vier) heb ik vanwege hun
stabiele, lieve en veilige karakter voor
dit ras gekozen”.
Kun je iets vertellen over het karakter
van Zack en zijn liefhebberijen?

In de eerste aflevering van deze rubriek staan Hans Zandvliet en zijn
Labrador Retriever “Zack” centraal.
Ze wonen in een van de appartementen van de Stadstimmerwerf.

hij de bijdehandste was. Het was de
bedoeling dat ik hem zou ophalen als
hij tien weken oud zou zijn. Maar omdat Zack kennelhoest bleek te hebben moest Zack nog vier maandenbij
de fokker blijven. Daar verbleef hij
met zijn hele familie (vader, moeder,
opa, oma, broertjes en zusjes) in een
koeienstal. Hij was inmiddels al vier
en een halve maand oud toen hij bij
mij kwam. Achteraf bleek dat wel een
voordeel te zijn omdat hij gedurende
die periode gevoel voor hierarchie
heeft gekregen. Hij is hierdoor waarschijnlijk heel sociaal geworden, echt
een allemans vriend. Hij is vriendelijk, niet dominant en zoekt nooit de
confrontatie op”.

Kun je iets vertellen over je eerste
ontmoeting met Zack?

Is Zack je eerste hond of heb je altijd
honden gehad?

“Zack komt uit een mooi nestje van
vier bruine Labrador Retrievers van
een fokker midden in het land die
ik heb gevonden via de Retriever vereniging. Ik heb Zack gekozen omdat

“Ik heb mijn hele leven honden gehad. Altijd twee tegelijk: een Labrador
Retriever samen met een Golden Retriever. De Golden Retrievers noemde
ik altijd Goofy en de Labradors (voor

De liefde tussen mens en dier kan
diep gaan. Ze stellen geen vragen,
vellen geen oordeel en in moeilijke
tijden, zoals deze Coronaperiode,
bieden ze veel troost. De meeste huisdierbezitters zien hun dier als volwaardig gezinslid. Onze buurt kent
veel gelukkige huisdierbezitters. Omdat we benieuwd zijn naar hun verhalen willen we in deze nieuwe rubriek
meer weten over hun leven en hun
bijzondere band met hun baasje.

“Zack is in de omgang de meest leuke
hond die ik tot nu toe heb gehad. Hij
heeft een ongelofelijk lief karakter, is
heel sociaal en is gek op spelen met
andere honden. Hij is ook heel gevoelig waardoor hij veel moeite heeft met
veranderingen. Als hij uit logeren
moet dan krijgt hij buikpijn en kan
hij niet plassen. Voor de eerste keer
met Zack in de bus en daarna met de
trein bracht ook het nodige met zich
mee; meters diarree op het perron
tijdens het overstappen op Utrecht
Centraal en dat midden in het spitsuur.....”
Kun je iets vertellen over de band tussen jou en Zack?
“De liefde van Zack is onvoorwaardelijk. Het is zo intens, niet dubbel en
ongelooflijk waardevol . Wij zijn dikke maatjes en voelen elkaar heel erg
aan. Zack is de meest gevoelige hond
die ik ooit heb gehad”.
Waar ga je vaak met Zeck wandelen?
“Ik loop dagelijks met Zack in de
buurt bij Molen de Put of in het park
bij de Oude Zeevaartschool. En iedere dag maken we een langere wandeling. Zwemmen is voor hem zijn
lust en zijn leven. Het Valkenburgse
meer is voor hem dan ook het mooiste dagelijkse uitje dat er bestaat.
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En daarnaast gaan we ook vaak naar
het hondenlosloopgebied in park
Kweeklust, achter de flatgebouwen
van de Plesmanlaan”.
kun je verder nog iets leuks over Zeck
vertellen?
“Zack blaft bijna nooit en als hij wel
een keertje blaft dan is hij de eerste
die daarvan schrikt! Zack heeft één

hele grote liefde; Hanna, een prachtige Duitse herder die net zo oud is
als Zack. Geloof me, je heb nog nooit
twee honden gezien die zo tot hun
oren verliefd zijn op elkaar! Het is echt
een genot om die twee samen bezig
te zien. Als het twee mensen zouden
zijn geweest dan waren ze zeker een
stelletje geworden. Hanna is helaas
verhuisd naar Brabant. Maar gelukkig ben ik goed bevriend geworden
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met de baasjes van Hanna en gaan
Zack en ik regelmatig bij ze logeren”.
Heeft u ook een huisdier die u in de
buurtkrant in het zonnetje wil zetten?
Of heeft u een bijzonder huisdier dat
zeldzaam is en dit met ons wilt delen?
Ook speciale, ontroerende en gekke
verhalen over huisdieren zijn welkom.
Laat het ons dan weten en mail dit naar
buurtkrant@deoudemorsch.nl z

Renovatie Narmstraat 3 en 5
/ Frits van

der Mark

Puien die voor een groot deel uit hout
bestaan en al lange tijd geen onderhoud hebben gehad. Dat was karakteristiek voor de panden Narmstraat
3 en 5. Lange tijd was het de stek van
de Kamerraad, daarna volgde het
ene gebruik na het andere en was er
veel leegstand. Nu worden de panden in z’n geheel flink aangepakt en
in z’n geheel voor bewoning gereed
gemaakt.
Ik had een kort gesprekje met de eigenaar die druk was met het aansturen van de bouwvakkers. In het totaal
moeten er in de panden acht appartementen, twee studio’s en inpandige
bergingen komen. Ook Narmstraat 3

krijgt een dakkapel.
Als ik dit schrijf, heeft nummer vijf
een bakstenen voorgevel van steen
strips gekregen. De eigenaar vertelde

nog dat de toekomstige bewoners
(volgens de nieuwe gemeentelijke regels) niet in aanmerking komen voor
een parkeervergunning. z
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Klimaattips: Aflevering 2 – Spullen: Duurzamer en minder
/ Eva Bartlema

vóór de aanschaf van een kledingstuk
of gadget stil te staan bij de noodzaak
van die aanschaf, is dat natuurlijk nog
beter.
Consuminderen
In het in 2018 uitgekomen boek De
Verborgen Impact van Babette Porcelijn kwam naar voren dat ‘spullen’ op
nummer één in de top tien staan van
grootste milieubelasting door de gemiddelde Nederlander. Hoe minder je
koopt, hoe beter voor het milieu dus!
Dit betekent niet dat we moeten gaan
inleveren aan comfort. Wel kun je je
afvragen of je die nieuwe tablet wel
echt nodig hebt, als je ook al een supersnelle smartphone hebt met daarnaast individuele laptops voor iedere
persoon in het huishouden.
Op het gebied van kleding kun je met
een beetje moeite een enorme impact
hebben. Zo blijkt uit gegevens van
Milieu Centraal dat als iedere Nederlander drie kledingstukken per jaar
minder koopt, we hiermee net zo veel
CO2 zouden besparen als wanneer 2,1
miljoen mensen een jaar lang vegetarisch zouden eten.
Repareren

Zit je al een hele tijd aan te hikken tegen het opruimen van die ene kast en
staat er al een half jaar een kapot apparaat in de hoek te verstoffen? In dit
artikel kun je meer lezen over hoe je
dat kunt aanpakken en in één beweging ook een postitieve bijdrage kunt
leveren aan het milieu.
Ontspullen
Dankzij de populaire boeken en TV
series van Marie Kondo zijn er steeds
meer mensen die aan de slag gaan
met ‘ontspullen’. Vanuit de ideologie
van de Japanse opruimgoeroe is het
verkrijgen van meer innerlijke orde

het uiteindelijke doel. Bij elk voorwerp dat iemand bezit, moet de vraag
“Maakt dit mij gelukkig?” worden
gesteld. Als het antwoord daarop ‘ja’
is, moet worden bepaald wat de vaste
plek van dat voorwerp wordt en daar
dient het dan ook te blijven (of na gebruik altijd naar worden terug gezet).
De rest mag (moet!) weg.
Dat de filosofie van mevrouw Kondo
zorgt voor een georganiseerd leven en
een rustige geest, is iedereen gegund.
Als het je lukt om deze geordende
en minimalistische levensstijl vol te
houden, ben je ook nog eens milieubewust bezig. Als het je lukt om nog

Is het scherm van je huidige telefoon of tablet stuk? Repareer het! Dat
scheelt niet alleen grondstoffen, maar
ook in je uitgaven. Met de vele tutorials die tegenwoordig op het internet
te vinden zijn, kun je veel reparaties
prima zelf uitvoeren. Een superleerzame klus, die achteraf vaak ook nog
eens een leuke tijdsbesteding blijkt te
zijn!
Als je niet zelf wilt knutselen, bestaat
ook de mogelijkheid om je kapotte
broodrooster of haperende bureaulamp langs te brengen bij een zogenaamd Repair Cafe, waar deskundige
vrijwilligers klaar zitten om je te helpen.
Er is één grote uitzondering op de
regel. Als het gaat om witgoed, is de
technologie in de loop der tijd zoveel verbeterd dat nieuwere modellen eigenlijk altijd zuiniger zijn dan
het oude model dat je hebt. Een was-
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machine met het energielabel A+++
verbruikt bijvoorbeeld 20 procent
minder energie dan eentje met het
label A+. In dat geval is een nieuwe
aanschaffen de milieuvriendelijkere
keus!
Delen
Als je gemiddeld één keer per jaar een
taart bakt en de rest van het jaar nooit
een mixer gebruikt, is het misschien
niet nodig om er zelf een aan te schaffen. Maar die moederdagtaart moet je
uiteraard wel kunnen blijven maken.
Websites zoals Peerby bieden hierin
uitkomst. Hier worden dingen te
leen aangeboden van allerlei soort.
Ook kun je zelf een oproep plaatsen
voor iets wat je graag zou lenen van
iemand. Denk aan gereedschap, spelcomputers, partytenten, surfplanken
en motorhelmen.
Een kleinschalige uitleenservice opzetten met je buren, je straat, vrienden, collega’s of huisgenoten kan natuurlijk ook!
Ruilen & huren
Op het gebied van kleding schieten de
alternatieve initiatieven als biodynamische paddenstoelen uit de grond.
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Websites van vermelde initiatieven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repair Cafe:
Peerby:
Kleedvermaak:
Kleretoko:
Honneloeloe:
Spinning Closet:
Lena Library:
LETS Leiden:
Milieu Centraal:

Zo worden er op kleine schaal steeds
vaker kledingruilfeestjes georganiseerd. Daarnaast zijn er organisaties
die markten organiseren voor kledingruil of verkoop, zoals Kleedvermaak en Kleretoko.
Ook het huren van kleding wordt
steeds normaler gevonden. Dit is met
name het geval voor bijzondere outfits voor bijvoorbeeld een gala, diner
of trouwerij (met of zonder bijzondere dresscode. Honneloeloe in de
Haarlemmerstraat biedt bijvoorbeeld
een verhuurservice van galakleding
aan. Spinning Closet biedt jurken en
kostuums aan in verschillende stijlen
en Lena Library verhuurt meer alledaagse kleding.
Een ruilservice die in Leiden al vele jaren bestaat en faciliteert in de uitwisseling van diensten, spullen en servi-

Zou het een kleine of een grote stilte zijn
In deze straat met middeleeuws verleden
De crisis doet ook hier de winkelier veel pijn
En van de mens resteert er slechts zijn fiets…
Nu nog die rare borden weg
en je leeft hier niet meer in het heden…
19 april 2020, Huib Nieuwland. z

www.repaircafeleiden.nl
www.peerby.com
www.kleedvermaak.nl
www.kleretoko.nl
www.honneloeloe.nl
www.spinningcloset.com
www.lena-library.com
www.letsleiden.nl
www.milieucentraal.nl
ces, is LETS Leiden. Via een systeem
waarbij waarde aan ruil-items wordt
gegeven in de vorm van “sleutels”,
wordt uitgebreid handel gedreven en
worden diensten verleend.
De adressen en webpagina’s van deze
initiatieven vind je in het kadertje bovenaan dit artikel.
Als je je meer wilt verdiepen in de cijfers achter dit alles kun je je hart ophalen op de website van Milieu Centraal.
Hopelijk heb je hiermee voldoende
inspiratie opgedaan om met of zonder hulp van Marie Kondo een begin
te maken aan een wereld met minder
(onnodige) spullen erin. Haal alles uit
de kast!. z
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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:
5 september 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

50 JAAR

