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Van de
voorzitter

/ Ben Zech

Beste buurtgenoten,
Terwijl ik dit schrijf, kijk ik zo nu en
dan naar buiten naar de schitterende
blauwe lucht en de door de zon bestreken bomen met prachtige herfstkleuren achter ons huis. Van zulke momenten kan ik echt vrolijk worden maar ik
realiseer me dat er nog meer is: het privilege om dit stukje te mogen schrijven
voor de 100e editie van de Buurtkrant!
Dat betekent dat er al 25 jaar lang verschillende teams van vele vrijwilligers
zich hebben ingezet om ieder kwartaal
weer buurtnieuwtjes en interessante
onderwerpen op papier te zetten, die te
redigeren, te werken aan een fraaie layout, alles te laten drukken, de Buurtkrant dan op 450 adressen in de Oude
Morsch te bezorgen en, niet te vergeten,
iedere editie in het archief op de website van de Buurtvereniging te plaatsen. Voor al deze mensen heb ik dan
ook op de vloer gezeten en met handen
en voeten tegelijk geapplaudisseerd

Van de
bestuurstafel
/ Yvette Albers
Beste buurtgenoten,
De spannende tijd van Sinterklaas ligt
alweer achter ons. Ik hoop dat jullie dit
allemaal hebben kunnen vieren met
de mensen die je lief zijn, pepernoten,
cadeautjes, surprises en heel veel plezier. En dan zo vlak voor de kerst ligt
deze surprise -de 100e buurtkrant- op
de deurmat. Ik ben er trots op dat ik
in een buurt woon waar al jaren zoveel
mensen klaar staan om dit voor elkaar
te krijgen.
Onze wijk, voor vele mensen de entree
naar de “echte” binnenstad, kan op
veel positieve indrukken van bezoekers rekenen. Voor ons is dat soms
juist overlast. Denk bijvoorbeeld aan
de vele foutparkeerders, fietsen die
her en der worden neergeplempt, of
de stadsgenoten die overlast veroorzaken als ze al schreeuwend uit de

(een goeie buikspier- en balanstraining trouwens!).
Natuurlijk kost de productie niet alleen
inspanning maar ook geld dus voor wie
het weten wil – financiering komt uit de
contributies van de leden van de Buurtvereniging (nu zo’n 150), een beetje
subsidie van de Gemeente en alle adverteerders. Mijn applaus gaat dus ook
naar de opeenvolgende penningmeesters. Kortom, ik vind het een fantastische mijlpaal en ik hoop van harte dat
we nu op weg gaan naar de 200e editie
(waar ik mogelijk niet meer aan zal bijdragen want ik zit al in m’n eigen herfst
maar hoop wel een exemplaar toegestuurd te krijgen naar het universum
waar ik dan wellicht in verkeer, ik laat
wel een adres achter. :-) ).
Ik zou daarom alle buurtgenoten, inclusief studenten, expats, winkeliers,
horecaondernemers, etc. willen oproepen om ook eens een stukje te schrijven, over wat je vindt van de buurt, over
iets bijzonders wat je beleefd hebt, over
je werk, studie of hobby, het maakt niet
uit. En je hoeft daarvoor geen lid van de
Buurtvereniging te zijn want de Oude
Morsch is een buurt van iedereen die
er woont en werkt. Uiteraard zou het
kroeg komen. Ook zijn er bezoekers
die in hun auto met veel te harde muziek zitten te roken, drinken en eten
waarna ze de verpakkingen over straat
gooien. Dit irriteert mij soms zo erg
dat ik maar weer ga klagen bij de gemeente. De gemeente reageert niet op
de klacht van een enkeling. Maar met
velen staan we sterker; blijf het dus
ook zelf aankaarten!
Het bestuur is hierover in gesprek met
de gemeente. Voor nu zegt die er weinig aan te kunnen doen. Aan alle kanten komen ze mensen tekort, zo ook
bij politie en handhaving. Wij hebben
aangegeven dat dit voor de buurt onacceptabel is. Binnenkort gaan we hierover met de burgemeester en enkele
buurtbewoners verder praten en dan
zullen we wel zien wat daar uit komt.
Maar we richten ons ook op het positieve. Toeristen die langskomen
met gidsen in rode jasjes en die nog
nooit zulke huizen gezien hebben als
in onze wijk. Ze vergapen zich aan de
mooie boten bij de Stadstimmerwerf,
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wel leuk zijn als je lid zou worden en
nog meer deel wordt van de sociale gemeenschap die we zijn.
En nu gaan we de winter weer in,
jammer genoeg nog steeds niet zonder
corona, maar het blijft een speciale tijd
van gezelligheid en feestdagen. Het is
echter ook, net als in de natuur, een tijd
van rust, van nieuwe plannen maken
en van goede voornemens. De Buurtvereniging heeft er ook mee te maken.
Hoewel allerlei activiteiten moest worden afgezegd, gingen andere zaken wel
gewoon door.
Mede gevoed door de pas gehouden Algemene Ledenvergadering maken we
bijvoorbeeld nieuwe plannen voor het
groenfonds en verduurzaming in de
buurt. Ook zoeken we manieren om de
sociale samenhang nog verder te versterken en kibbelen we verder met de
Gemeente over dingen die ons niet bevallen. Kortom, we laten ons door niets
uit het veld slaan en kijken samen met
jullie uit naar nog betere tijden!
Geniet van de winter, en alvast een
goeie Kerst en vooral vrolijk Nieuwjaar
toegewenst!
Ben z
hoe de molen draait met mooi weer,
de vele fietsen in het straatbeeld en de
planten die onze buurt opfleuren. En
wat het opfleuren met planten betreft;
vergeet niet dat de Buurtvereniging
een subsidiepotje heeft voor de aanleg
van bijvoorbeeld geveltuinen, boomspiegels of groene daken. Hiervoor
hebben we bij de onlangs gehouden
ALV besloten de subsidie te verhogen
en andere potjes te zoeken. Dus maak
er gebruik van!
Ik wil vanaf deze plek iedereen bedanken die zich, op wat voor manier dan
ook, zich dit jaar in meer of mindere
mate, heeft ingezet voor onze buurt!
Mocht u zich aangesproken voelen
om ook meer voor uw buurt te doen,
schroom niet om mij een mail te
sturen!
Blijf positief, maak er een liefdevolle
kerst van, kom warm de winter door
en graag tot in de lente!
Hartelijke groet van de secretaris,
Yvette z
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Nel en Fer Hansen: oprichters en voortstuwers van de Buurtkrant
/ Eva Bartlema

Als de honderdste editie van de buurtkrant aan de horizon verschijnt, zijn
de redactieleden het over één ding
eens: Nel en Fer Hansen mogen hierin niet ontbreken.
Met haar typerende half scheve staart
ontvangt Nel me half oktober in de
woning in de Narmstraat waar ze met
Fer woont. Fer is beneden aan het
klussen en loopt af en toe heen en
weer in zijn blauwe stofjas. Hij verzekert me dat hij zelf niets te vertellen
heeft. Als hij ziet dat er niet alleen
thee wordt geschonken maar ook
koekjes klaar staan, besluit hij er toch
even bij te komen zitten.
Alle 99 buurtkranten van de afgelopen 25 jaar liggen al klaar. De edities
waarin er specifiek aan Nel of Fer aandacht is besteed, zijn apart gelegd.
De aanleiding
Als ik Nel vraag hoe de buurtkrant 25
jaar geleden tot stand is gekomen,
neemt ze me mee naar het prille begin:

“We zijn hier in 1987 komen wonen.
We waren toen wel echt zo’n yuppenstel dat alleen maar werkte en hier
af en toe sliep. Altijd drukdrukdruk.
Mijn oudste is in 1992 geboren. Vanaf
dat moment was ik meer thuis overdag en kreeg ik meer verbondenheid
met de buurt. Dan gaan de dingen je
opvallen.
De brand bij LISC is toen de aanleiding geweest voor mij om me er echt
mee te gaan bemoeien. Er was hele
grote paniek en de doorstroming
van het verkeer was dramatisch. De
brandweer kon hier niet eens komen.
Verslaggevers van SBS6 stonden hier
eerder dan de brandweer, die eerst
nog allerlei palen uit de weg moest
slijpen om toegang te kunnen krijgen
tot het gebied.”
Nel merkte dat veel buurtbewoners
ideeën hadden over wat goed of belangrijk was voor de wijk, maar dat er
maar weinig werd gecommuniceerd.
Een buurtkrant zou hier verandering
in kunnen brengen.

De fundering
Toen ze op het idee kwam om met een
buurtkrant in de weer te gaan, hoefde
Nel het wiel niet helemaal opnieuw
uit te vinden. De buurtvereniging was
er al wel en in het verleden waren er al
pogingen gedaan om een buurtkrant
op te zetten. Maar die initiatieven waren nooit een lang leven beschoren.
Over haar motivatie om het dan nu
wel echt door te zetten, vertelt Nel: “Ik
zag een buurtkrant als de beste manier om buurtbewoners te bereiken.
Ik ben het er toen met Janneke de
Goede en Joekie de Lange over gaan
hebben. Met hen en ook met Ella Koning van Buurtwerk hebben we toen
de eerste edities in elkaar gezet. En
vanaf dat moment was Fer ook de
postbode voor alles wat met de buurtvereniging te maken had.”
Een opvallende en sympathieke eigenschap van onze buurtkrant is dat
deze niet alleen bij betalende leden
van de buurtvereniging in de bus
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valt, maar bij alle bewoners van de
Oude Morsch. Dit is een aspect van
de buurtkrant dat voor Nel heel zwaar
woog. Zo vertelt:
“Ik heb me er bij het begin al hard voor
gemaakt dat de krant huis-aan-huis
zou worden bezorgd, en niet alleen
bij leden van de buurtvereniging. In
de loop der tijd zijn daar op verschillende momenten wel discussies over
geweest. Het afdrukken van de krant
neemt namelijk wel een aanzienlijk
deel van het budget van de buurtvereniging in beslag. Er kan natuurlijk
veel online tegenwoordig, maar ik
heb me er altijd voor ingezet om het
ook echt op papier te blijven uitgeven.
Ik hoop ook dat dat zo blijft!”
Buurtkrant # 1
Beste bewoners, het nieuwe jaar is begonnen. We willen alle bewoners alsnog een goed en gezond 1997 toewensen. In de komende maanden staan
een aantal initiatieven op stapel. Met
deze wijkkrant willen we u informeren over deze nieuwe activiteiten.
Dat waren ze. De allereerste woorden
van de allereerste editie van de buurtkrant, die in januari 1997 bij iedereen
in de Oude Morsch op de mat viel. De
verkeerssituatie was toen het centrale
thema. De gemeente had maatregelen getroffen om de buurt autoluw te
maken, waarbij de directe doorrijd
route van de Morspoort naar de Beestenmarkt werd afgesloten met paaltjes. De gemeente hield vol dat dat
ontzettend goed had geholpen.
Nel ervaarde dat anders: “het waren
misschien wel minder auto’s maar
de overlast was niet minder te noemen, aangezien mensen nu meerdere
rondjes reden of hun auto even langs
de kant van de weg ‘parkeerden’ terwijl ze snel naar hun favoriete coffeeshop of afhaal restaurant liepen.”
Een echt krantje
Bij het doorbladeren van het archief
valt op dat er nauwelijks sprake was
van een geleidelijke uitbreiding van
de buurtkrant. Vanaf de tweede uitgave bestond de krant al uit 12 bladzijden.
Op mijn vraag of er dan al gelijk zoveel inspiratie was, vertelt Nel: “Nou,

ik vond het eigenlijk gênant om die
eerste editie een buurtkrant te noemen, aangezien het maar uit 1 velletje bestond. Maar hoe het dan wel
moest, was wel even zoeken. We hadden vanaf die tweede editie ook al advertenties en toen moest er natuurlijk
wel wat inhoud bij. Je wil ook niet een
krantje rondsturen wat vooral bestaat
uit reclame.”
In de tweede jaargang ging de buurtkrant van 12 naar 16 pagina’s (inclusief de kaft). Toch waren ook momenten dat ze met de handen in het haar
zat wegens gebrek aan kopij, herinnert Nel zich. Maar omdat de krant
wordt opgebouwd uit dubbelgevouwen A3 vellen, kun je niet zomaar één
pagina weg laten. Als je één A3 vel
minder hebt, heb je gelijk 4 pagina’s
minder in de krant.
Terugkerende thema’s
Als ik Nel vraag of er onderwerpen
zijn die ze vaak ziet terugkomen in
de krant, twijfelt Nel geen moment:
“Ja, alles. Alles komt wel weer een
keer voorbij. Coffeeshop overlast, het
verkeer in de buurt, de verkamering.
Het gaat op en neer. Het is net als met
kinderen opvoeden. Als je zegt dat de
kamer een puinhoop is dan wordt het
wel even opgeruimd, maar het wordt
ook vanzelf weer een puinhoop”
Een kwestie die zowel Nel als Fer als
een probleemgeval van dit moment
zien, heeft te maken met de afvalverwerking in de wijk. Nel verzucht: “Ik
verbaas me er vaak over dat we het
niet voor elkaar krijgen om het een
beetje schoon te houden rondom de
vuilcontainers. Ik heb wel de indruk
dat diegene op de hoek bij de Kruisstraat het ergste is. Mensen lijken dan
niet te weten dat hun pas op twee containers werkt en laten de zak dan gewoon staan als die ene container vol
of defect is. Die container bij de Kruisstraat is bovendien vaker vol omdat
ook de horeca uit de Steenstraat er
gebruik van maakt. Daar moet misschien wel weer eens aandacht aan
worden besteed.”
Fer vult aan: “Nou, van die containers
die de horeca gelegenheden zelf buiten moeten zetten word je ook niet altijd vrolijk. Ik begrijp wel dat ze voor
de hygiëne die bakken met voedselresten niet in hun keuken kunnen be-

waren, dus dan moet het toch buiten.
Maar waarom moeten ze knalrood
zijn?”
Hoogtepunten
Bij een jubileum moet je het natuurlijk ook hebben over de hoogtepunten.
Nel herinnert zich dat de krant het
meeste impact had wanneer er belangrijke thema’s speelden. “Soms
waren er wel dingen die de mensen
echt raakten en dan was de buurtkrant een belangrijk medium. Mensen kwamen dan ook naar de buurtborrels om zo’n thema te bespreken.
Dat de wijkagent dan ook wel eens
kwam, was toen ook heel positief”
Een ‘happening’ waaraan in 2007 en
2008 veel aandacht is besteed, had
te maken met de klokkenstoel en
schaapsbel op de Beestenmarkt. Frits
van der Mark heeft met zijn zoektocht
naar de bel zelfs nog diverse kranten
gehaald. Zowel Nel als Fer denken er
met veel plezier aan terug. Met name
de feestelijke onthulling van de historische schapenbel staat bij hen in
het geheugen gegrift. Dat er die dag
ook een schaapsherder met zijn schapenkudde een demonstratie gaf op
de Beestenmarkt, was de kers op de
taart.
Wat Nel zelf het leukst vindt om te lezen, zijn de rubrieken die gaan over
de mensen in de wijk, zoals bij rubrieken zoals “Achter de Voordeur” het
geval is. Een rubriek die Nel zelf enige
tijd schreef was “Wonen en werken
in de Oude Morsch”. Die stukken, die
gingen over bewoners die een eigen
bedrijf vanuit de Oude Morsch runnen, vond ze leuk om te schrijven.
Over haar schrijfstijl zegt ze: “Ik ben
eigenlijk niet goed in het schrijven
van grote lappen tekst. Ik schrijf zoals
ik lul. Dat heeft Frits ooit tegen me gezegd, en dat klopt wel!”
Op mijn poging om haar weer als redactielid of gastschrijver binnen te
halen, is Nel duidelijk; het was mooi,
maar nu is het klaar. Anderen mogen
het vuurtje gaande houden. Namens
onze buurt en de huidige redactie:
nogmaals dank Nel en Fer voor hun
inspanningen in de afgelopen 25 jaar! z

pagina 4 - 12 / 2021

Jubileumkrant 100 - De Put in de Oude Morsch - 25e jaargang nr. 100

Morsstraat 42, door de jaren heen.
Van woonhuis naar winkelpand en omgekeerd.
/ Hannie Huisman

voor zijn nieuw
gebouwde huis
in de Morsstraat
nr. 42.
Uit een advertentie in het Leidsch
Dagblad blijkt
dat er in maart
1905 door J. van
Wijk een viswinkel in het pand
geopend werd.
Maar die heeft
er maar kort
gezeten want in
dezelfde krant
staat in 1906 een
advertentie van
W. van Heeringen
om reclame te
maken voor zijn
fietsenhandel in
dat zelfde pand.

42 in 2020
Op de plek waar nu Morsstraat 42
te vinden is, stond ooit iets geheel
anders. Het oorspronkelijke gebouw
dateerde uit de 17e eeuw en werd na
de uitleg van 1611 op de toen nieuw
uitgegeven grond gebouwd.
Het huidige pand dateert uit 1890.
De gevel is opgetrokken in eenvoudige neo-renaissance-stijl uit bakstenen met natuurstenen details rond
de vensters. De eerste verdieping
wordt bekroond door een lijst waar
een relatief grote dakkapel bovenuit
steekt. Het geheel is overdekt met
een mansarde dak. De winkelpui op
de begane grond dateert van latere
jaren en bestaat uit een groot venster
met een winkeldeur.
Op 17 maart 1890 krijgt de heer
P.K. Wienhoven van het College van
Burgemeester en Wethouders een
vergunning voor het leggen van een
stoep op openbare gemeentegrond

In 1927 koopt
Abraham Cornelis van Duuren
het pand op
de veiling. In
1930 vraagt hij vergunning aan om
het pand te verbouwen. Hij wil het
woonhuis tot woon/winkelpand
verbouwen om er een kapperszaak in
te beginnen. Hiervoor werd de gang

bij de woonkamer door getrokken en
de beneden pui voorzien van een etalage met een grote winkelruit en winkeldeur. (Zie tekening blauwdruk).
Tot september 1950 runt de heer Van
Duuren er zijn kapperszaak. Wanneer hij met zijn bedrijf stopt blijft
hij er wel wonen, samen met zijn
vrouw Lambertina Riebeek. Als beiden in 1965 zijn komen te overlijden,
erft Piet Franken het pand, die er tot
zijn dood in 1982 woont.
Janneke Termeer koopt het pand
voor 45.000 gulden van de erfgenamen van de heer Franken. Zij gaat er
wonen en begint er een kinderkledingwinkel “Jantje van Leyden”. In
2003 laat ook zij er het een en ander
aan verbouwen om er een Bed en
Breakfest in te runnen. Dit doet zij
tot 2017. Inmiddels is het pand weer
in andere handen overgegaan en
is het weer helemaal in gebruik als
woonhuis.
Bronnen:
Leidsche Courant: 17 maart 1890,
Handelingen van de Raad, Leidsch
Dagblad: 30 maart 1905, 6 oktober
1906, 28 november 1927, Leidsche
Courant, 2 september 1950. Koopacte Janneke Termeer en Tekening
blauwdruk Bouwarchief Gemeente
Leiden. z
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Het historisch bewustzijn van Hannie Huisman
/ Ellen de Jong

was de Morsstraat van
oudsher een straat waar
veel winkels zaten. “Het
is zo leuk uit te zoeken
wat er allemaal in een
pand heeft gezeten”, vertelt ze enthousiast.

De kleine oude pandjes de aandacht geven die ze verdienen, dat is
het voornaamste doel van Hannie
Huisman, oud-bestuurslid van de
buurtvereniging én schrijfster van
de buurtkrantrubriek ‘Morsstraat
door de jaren heen’. Kunsthistorisch
onderzoek naar oude kastelen en
kerken wordt er al genoeg gedaan,
aldus Hannie. Het zijn juist de kleine
panden waar we nog niet veel over
weten maar waar vaak een heel verhaal aan vast zit. Die sociaal geografische kant vindt Hannie het meest
interessant.
Winkelpandjes
Hannie is van oorsprong kunsthistoricus, afgestudeerd in architectuur,
met een bijzondere belangstelling
voor ‘bouwen en wonen’, en voor restauratietechnieken. Alweer bijna 25
jaar geleden kocht ze het oude winkelpandje Morsstraat 16, dat ze in de
oorspronkelijke jugendstil-stijl liet
restaureren. Tegenwoordig runt ze
er haar viltgalerie. Haar belangstelling voor de Morsstraat is geboren in
haar eigen historische winkelpand.
Door de aanwezigheid van de oude
Kazerne, de vroegere veemarkt (Beestenmarkt) en de (Historische) Haven

Aanvankelijk waren de
panden in de Morsstraat
woonhuizen, waarbij de
mensen soms werkten
als bierbrouwer, ketellapper of mandenmaker, die zetten dan hun
handel voor hun deur
aan de straat. Dan heb je
het over de 18e eeuw zo’n
beetje. Dat is eigenlijk
het begin van ‘de winkel’
zoals we die nu kennen.
Eind 19e eeuw komen de
mooie winkelpanden op,
en ook de grote warenhuizen. De kleinere winkels worden dán al wat
verstoten door de grote. In de jaren
60 begint het definitief af te zakken
en verdwijnt de kleine middenstand
steeds meer.
Het is interessant om die historie terug te zien in de Morsstraat. Hannie
vertelt dat als alle panden zijn onderzocht en beschreven (ze is begonnen
met nr 1, in deze buurtkrant kunt u
lezen over huisnummer 42) ze graag
nog eens alle vergaarde kennis zou
willen gebruiken om te bekijken hoe
met name de ontwikkeling van het
grotendeels verloren gegane winkelaanbod in de Morsstraat nou precies
is gegaan in de loop der jaren.
Onderzoek
Om de stukjes te kunnen schrijven, moet er historisch onderzoek
worden gedaan. Op mijn vraag hoe
ze te werk gaat, vertelt Hannie: “Ik
begin gewoon met kijken naar het
pand. Aan de voorgevel is al veel af te
lezen. En ik maak foto’s. Dan ga ik in
de buurt vragen wie er nog wat weet.
Ook ga ik natuurlijk met de huidige
bewoner/gebruiker in gesprek.
Later ga ik er dan dingen bijzoeken.”

Dat zoeken doet ze onder meer via de
mooie en toegankelijke website van
Erfgoed Leiden, het vroegere gemeentearchief. Daarin kun je zoeken
in de grote krantencollectie, waar je
met name in de oude edities van het
Leidsch Dagblad veel kunt vinden.
Hannie zoekt vooral naar oude advertenties, want die kunnen je veel
vertellen over de winkels die in de
panden hebben gezeten. Ook kijkt ze
of er nog oude foto’s te vinden zijn in
de beeldbank.
En dan is er altijd Google nog. Alleen
… als je de écht oude dingen wilt
weten, moet je de Morsstraat met ch
schrijven: Morschstraat. En wist je
dat de Morsstraat vroeger de Kleiweg
heette? En ook nog Galgweg? Dus als
je op die namen zoekt kan je ook nog
wel eens wat vinden over de Morsstraat.
Door de stadhuisbrand in 1929 is
er veel verloren gegaan, weet Hannie. Dat bemoeilijkt het zoeken.
Met name oude bouwtekeningen en
plattegronden zijn vaak niet meer
te vinden, wat ze heel jammer vindt.
“Maar soms heb je geluk bij de behulpzame mensen van de afdeling
Wonen en Bouwen van de gemeente
Leiden. Als namelijk iemand een
(ver)bouwaanvraag doet, komen er
wel eens oude tekeningen in het dossier terecht, en als dat dossier in het
archief gaat, is dat te raadplegen.”
Vroeger en nu
Met Hannie is het fijn praten over
vroeger. Ze weet veel, meer dan in
dit korte stukje aan de orde kan
komen. Ondanks dat ze met beide
benen in het heden leeft, zou Hannie
toch liever in het verleden leven dan
in het nu. Het was overzichtelijker,
kleinschaliger, vertelt ze. “Toen ik
als kind naar Katwijk fietste ging je
door de bollenvelden, met hier en
daar een aardappelveldje … nu is de
hele Rijnoever volgebouwd! Er was
meer lucht en meer ruimte!”
We kijken uit naar de rest van de
serie over de Morsstraat. Dankjewel
Hannie, voor het vergroten van ons
historisch perspectief! z
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Nieuws van de havenmeester
/ Pepijn Hijdra

Er is weer van alles te vertellen, maar
ik wil toch allereerst mijn eigen
schip de Welvaart even uitlichten.
Gebouwd als zeilschip in 1910 is
er in 1932 een motor ingebouwd.
Daarvoor heeft er kort een opduwer
achter gezeten. In 1948 is het schip
geregistreerd als motorklipperaak.
Een gegeven is dat toen alle tuigage,
mast, zwaarden en aanverwante er
vanaf gehaald is.
Het zeilen was daarmee ter ziele. De
spoorwegen gave subsidies voor het
verwijderen of strijkbaar maken van
masten omdat zij steeds meer bruggen bouwden. Ik heb allerlei geweldige foto’s uit het verleden tot mijn
beschikking met de oude schippers
familie, maar ook van soldaten op
het schip toen het gevorderd was in
1947 om “bommen en granaten” te
dumpen in de Oosterschelde. Onderstaande foto is echter van ergens
begin jaren ’80, toen het schip bij
Noordman te Leiden lag. Het schip
was er toen niet goed aan toe..

Welvaart bij Nordman
Toch zagen de toenmalige eigenaren
Joep en Christine er al een geweldig
schip in. Zij konden er een plekje
mee bemachtigen in de historische
haven en zijn begonnen met het
restaureren van de Welvaart. In 1995
kwam de Welvaart te koop en kon ik
het overnemen.
Na vele uren, dagen, jaren restaureren, is het schip weer in volle glorie
hersteld. Na meer dan 70 jaar was het
een aantal weken geleden dan zo ver:

de Welvaart ging weer onder zeil.
Met ongeveer 10 bemanningsleden en overbuurman Jos Weber als
kokkie vertrokken we richting het
Markermeer. Daar kwam de Welvaart
door hard werken weer tot leven.
Van een schip dat mooi ligt te zijn
in onze historische haven naar hoog
aan de wind op het ruime sop.
Wat een overweldigend gevoel als
zo’n schip onder zeil is! Hard werken,
maar ook hard genieten, dat hebben we met zijn allen die week wel
gedaan. Na de noeste arbeid weer in
een haven aan te komen en het met
zijn allen gerooid te hebben, werd er
gedronken, gezongen en vooral veel
gelachen.
Ik ben trots op wat we die dag weer
voor elkaar gekregen hebben. Tsja,
en dat na een harde windvlaag terwijl
we hoog aan de wind zeilden de piano aan de andere kant van de kamer
stond, is natuurlijk wel een mooi verhaal. Hij zal wel iets ontstemd zijn,
maar ja dan had het maar geen piano
moeten worden.
Terug in de historische haven blijft
de herinnering van deze mooie week.
De volgende zeilweek met de Welvaart staat ook alweer in de planning.
Zo’n ouwe schuit moet toch een
beetje in beweging blijven.

Trekschuit bij Rembrandtburg
Over het verleden terug halen gesproken... Erg leuk was recentelijk
ook het bezoek van de trekschuit van
Stichting Historische Werf ‘Zorg &
Vlijt’ uit Maasluis. Deze volledig nagebouwde trekschuit bezocht kort de
historischehaven om daarna door te
varen naar de beestenmarkt voor bezichtiging. Meer hierover is te lezen
op www.historischewerf.nl.
Inmiddels is De Heere Regeert ook
weer bewoond. Na een uitgebreide
verbouwing is mijn buurvrouw er
afgelopen weekend in getrokken.
Daphne, heel veel woonplezier!
Ook wordt er hard gewerkt aan het
schilderwerk van de Hoop op Behoud. Het houtwerk staat weer mooi
in de lak.
Op de Nieuwe Zorg wordt ook het
een en ander verbouwd. Zo staat er al
een stalen mast en een giek. Tevens
staan er nieuwe zwaarden klaar om
te plaatsen.
Ook op de Zeeland ligt inmiddels een
nieuwe stalen mast en zijn er zwaardlieren geplaatst.
Het leuke van de haven is de reuring,
er gebeurt toch altijd wel weer wat.
En dat is voor deze rubriek maar
goed ook! z
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Doel

Het Cultuurkwartier
/ Chris Enthoven

Wist u dat u niet alleen in de Put in de
oude Morsch woont maar ook in het
Cultuurkwartier Leiden? Dit mooie historische maar ook moderne stukje van
de stad is ook het kloppend culturele
centrum, met meer dan dertig culturele instellingen en creatieve broedplaatsen. In dit deel van de stad is een
ongekende hoeveelheid en afwisseling
van podia, musea, creatieve hotspots
en bioscopen op steenworp afstand van
elkaar. Dit stukje van Leiden heeft de
dichtste eenheid van culturele instellingen van heel Nederland! Daar kunnen
we trots op zijn, maar daar merken we
nog veel te weinig van. Daarom zijn we
nu klaar voor de volgende grote stap: de
verbinding tussen al deze locaties en instellingen in één groot Cultuurkwartier.
Wat is het Cultuurkwartier?
Het Cultuurkwartier loopt grofweg
van het Stationsplein tot het Vrouwenkerkhof en van de Lammermarkt tot
het Energiepark. Hier vind je grote
publiekstrekkers zoals Museum van
Volkenkunde en De Lakenhal, Leidse
Schouwburg, poptempel Gebr. De Nobel, Rijksmuseum Boerhaave, Kijkhuis,
Singelpark, Molenmuseum De Valk en
Scheltema. En ook kleinere culturele
aanbieders zoals Marktsteeg 10, Imperium Theater, De Leidse Balletschool,
BplusC Oude Vest, Emile van Leenen
Piano’s en het RAP. Daarnaast hebben
veel (jonge) creatieven en startups hier
hun werkplek in verzamelgebouwen als
PLNT en Nieuwe Energie.

Met het doel
om het Cultuurkwartier
op de kaart
te zetten is in
2020 Stichting
Cultuurkwartier
Leiden
opgericht om
bij te dragen
aan de ontwikkeling van
dit deel van
de stad, met
mooie, leefbare groene
openbare ruimtes, waar het fijn vertoeven is voor bewoners en bezoekers. Met
bijzondere kunst in de openbare ruimte, podia voor kleinschalige concerten,
film en exposities in de open lucht en
gezamenlijke programmering door de
aanwezige culturele instellingen. Een
gebied dat uitnodigt tot bezoeken en
verblijven, bekijken, ontmoeten en zelf
doen.
Het is niet het doel van de stichting om
zelf nieuwe initiatieven te ontwikkelen
want er gebeurt al heel veel. Waar het
om gaat is af te stemmen, synergie te
creëren en mee te denken. We denken
aan: cross-over programmering , bevorderen van culturele activiteiten passend
bij de schaal van het gebied en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op
de buitenruimte. Geen ruimtelijke herinrichting of het neerzetten van nieuwe
gebouwen, maar: verfraaien en het tot
leven wekken wat er al is.
Het bestuur
In het bestuur hebben zitting:
Amito Haarhuis (voorzitter), directeur
Museum Boerhaave, Irene Pronk (Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal),
Govert de Kok (penningmeester),
directeur Bioscopen Leiden, Guido
van de Laar, managing partner Rijn
Wonen, Aloys van der Rest, buurtbewoner en Chris Enthoven, buurtbewoner.
De projectleiding ligt bij Jacowies Surie,
JSkunstprojecten. De gemeente heeft
de Stichting voor vier jaar financiële ondersteuning toegekend om dit initiatief
uit te rollen.

Balans en betrokkenheid
Het bestuur wil samen met alle bewoners bouwen aan een spannend, herkenbaar Cultuurkwartier. Het culturele
visitekaartje van de stad van Kunst en
Kennis. Een gebied waar het nog prettiger wonen is. We willen werken aan
een gebiedsontwikkeling die een voorbeeldfunctie vervult in hoe je in een
kleine, intensief gebruikte omgeving
een goede balans kunt vinden tussen
vele belangen: van bewoners en bezoekers, van groen en bebouwing en economische bedrijvigheid.
Stichting Cultuurkwartier kan dit echter
niet alleen doen. Voor een succesvolle
ontwikkeling van het Cultuurkwartier is
het van belang om de komende tijd met
alle belanghebbenden antwoorden te
vinden op vragen zoals: 1. Hoe voorkomen we overbelasting voor bewoners?
2. Hoe houden we woningen en ruimtes
in het gebied voor toekomstige bewoners en jonge cultuurmakers en creatieve ambachten betaalbaar? 3.Hoe
kunnen andere sectoren als sport, duurzaamheid en verenigingen aansluiten
bij ons initiatief?
Vooruitblik
Wij zien een ontwikkelstrategie voor
ons waarbij we twee sporen bewandelen. Enerzijds willen we een aantal concrete stappen zetten in de periode 2021
- 2024, anderzijds willen we ruimte geven aan organische groei. In september
en november heeft het bestuur van het
Cultuurkwartier samen met de stakeholders - waaronder de bewoners van
het gebied - meedenksessies georganiseerd om gezamenlijk een concept te
ontwikkelen om de buitenruimte aantrekkelijk te maken door vergroening,
inspirerende bewegwijzering, kunst
in de buitenruimte en stimuleren van
‘open deuren’ bij de culturele instellingen.
Heb je creatieve ideeën en wil je meewerken aan een gebied om trots op
te zijn en waar het prettig wonen is,
meld je dan aan via info@cultuurkwartierleiden.nl of via de website
https://cultuurkwartierleiden.nl/.
Voor meer informatie kan je ook
contact opnemen met buurtbewoners:
Aloys van Rest aljovanrest@gmail.com,
Chris Enthoven
chris.enthoven@gmail.com z
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De beste cocktails van Leiden
vind je bij ‘Aloha’
/ Eva Bartlema

Als mensen in Leiden uitgaan, drinken de meesten gewoon een pilsje.
Als ze eten bestellen, gaat de meerderheid misschien toch vaak voor de kipsaté. Horeca ondernemer Shaddy el
Sherif kent Leiden echter goed genoeg
om in te schatten dat er in de gemiddelde Leidenaar toch ook een avontuurlijke kant schuilgaat. Zijn restaurant, Aloha, heeft zich gespecialiseerd
in cocktails en streetfood om mensen
te prikkelen eens iets anders te kiezen.

Vernieuwend
Aloha, opgericht in maart 2019, wil
Leidenaren verrassen en uitdagen.
Ook wilde Shaddy iets neerzetten wat
echt iets toevoegde aan de straat, de
buurt en de stad. “Als je wilt dat mensen verder kijken dan de Nieuwe Rijn
om een hapje te eten, moet je wel iets
doen wat ‘out there’ en onderscheidend is. Mensen willen bovendien
ook wel eens iets anders dan spareribs
en kipsate. Duurzaam en vegetarisch
eten past goed in deze tijd. Bovendien
is het lekker en gezond.”
Smaken uit het Middenoosten

Warm welkom
Blij als hij is met de locatie, geeft Shaddy ook toe dat de Beestenmarkt-omgeving “misschien niet altijd het meest
uitnodigende deel van de stad” is geweest. In plaats van zich hierbij neer
te leggen, besloot hij juist aan de slag
te gaan met een concept waarmee hij
zijn onderneming meer kon laten zijn
“dan alleen een plek die je passeert
van A naar B”.
Misschien ook daarom wel dat het
restaurant de naam ‘Aloha’ heeft gekregen, een Hawaiiaanse begroeting
dat staat voor samenzijn, compassie
en dankbaarheid. Hoewel de polynesische invloed niet terug is te zien op de
kaart, zie je het wel terug in de sfeer en
inrichting.
In de zomer, als het kleurrijke terras
staat uitgestald en het gezellig geklater van de fontein op de achtergrond,
voelt de Beestenmarkt ineens aan als
een tropische vakantiebestemming.
In de winter kun je plaatsnemen in de
knusse serre.

Voor de hapjes op de kaart heeft Shaddy zich laten inspireren door zijn afkomst; zijn familie komt uit Egypte.
Hoewel vlees in het midden oosten
bij de meeste maaltijden wel centraal
staat, zijn de bijgerechten uit de regio
vaak juist erg geliefd onder vegetariërs. Ingrediënten als halloumi en aubergine zijn bijvoorbeeld erg populair.
Ook zijn hummus en tahini niet meer
weg te denken uit de vegetarische keuken.
Als ik vraag naar Shaddy’s persoonlijke favoriet geeft hij aan dat het eigenlijk niet om hem gaat. Hij vindt
het vooral belangrijk dat er iets goeds
wordt neergezet. Ook benadrukt hij
dat hij het niet alleen doet. Hij heeft
een trouwe staff waarvan de meesten
al vele jaren meedraaien.
Na enige aandringen geeft hij toe dat
hij de falafel het aller lekkerst vindt.
Die is bij Aloha huisgemaakt en altijd
vers. Deze kruidige balletjes op basis
van kikkererwten, figureren dan ook
in verschillende gerechten. Ook zijn er
diverse vegetarische burgers die goed
in de smaak vallen.
Passie voor cocktails
Met ruim 26 cocktails op de kaart,
waarvan een handjevol ook alcoholvrij is, valt er op dat vlak ook heel wat
te kiezen. Klassiekers als de Bloody
Mary, de Mojito en Tom Collins behoren tot het vaste assortiment.

Spannende specials zijn er ook. Wat te
denken van de ‘Rumberry’, met Plantation rum en diverse likeurtjes van sinaasappel en framboos? Of de ‘Vanilla
Passion’ met in Nederland geproduceerde Vodka, vanille siroop, passievrucht, limoensap en prosecco?
Cocktails zijn Shaddy’s passie. Over de
kwaliteit van zijn cocktails twijfelt hij
dan ook geen moment: “Ik durf wel te
zeggen dat wij de lekkerste cocktails
van Leiden serveren”.
Bezorgde tijden
Toen de pandemie zijn intrede deed
in Nederland, bestond Aloha net een
jaar. Shaddy is echter niet het type is
dat zomaar bij de pakken neer gaat zitten.
Shaddy blikt terug: “Vooral tijdens de
eerste lockdown was het zoeken naar
oplossingen. We waren toen gewoon
dicht. De tweede lockdown duurde
langer. We zijn toen met bezorgdiensten gaan samenwerken om overeind
te blijven. Uiteindelijk heeft dat de
naamsbekendheid van Aloha wel vergroot, omdat mensen vanuit andere
delen van de stad ons ook ineens ontdekten. Gelukkig kan ik zeggen dat we
gezond door de lockdown zijn gekomen. Ook mentaal.”
Het is duidelijk: Aloha is een plek van
optimisme. Als het interieur je het leven niet een tikkeltje rooskleuriger
doet inzien, voel je je sowieso beter na
het nemen van je eerste hap. En anders zijn er altijd de cocktails nog! z
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Blokje om in de Oude
Morsch
/ Eva Bartlema

In de aanloop naar de 100e uitgave van deze
krant heb ik alle voorgaande edities van de
buurtkrant doorgelezen en daar veel inspiratie
uit gehaald. Ook heeft het me opnieuw bewust
gemaakt van de bevoorrechte positie die we
hebben om in deze mooie omgeving te wonen.
Je kunt eigenlijk geen meter door de Oude
Morsch lopen, zonder te struikelen over een of
andere noemenswaardigheid uit een ver of nabij verleden. Omdat ik veel van die verborgen
pareltjes nu pas leer kennen, heb ik besloten
een rubriek te starten waarin ik steeds een (letterlijk) blokje om doe en wat van de leuke feiten die ik te weten ben gekomen, uitlicht.
Bij verschillende wetenswaardigheden heb ik
QR codes inbegrepen, die verwijzen naar vorige buurtkrant edities. Daarin zijn artikelen
terug te vinden die aandacht besteden aan een
specifiek detail uit de buurt. Zelfs als je al honderd keer door de Mors-, Narm-, Steen- of Kruisstraat bent gelopen, kun je
zo nog nieuwe oude dingen ontdekken!
#1: Rembrandtbrug - park de Put - Morsstraat - Smidssteeg - Kort Galgewater
Het eerste wandelingetje speelt zich af aan de zuidwest-zijde van de buurt en gaat vanaf Molen de Put met de klok mee.
0. Startpunt: de Rembrandtbrug
Wel brug, niet brug, Rembrandtbrug
• In 1615 werd op de huidige plaats de eerste brug aangelegd.
• In 1800 was de brug dusdanig in verval geraakt (net als veel van de infrastructuur van de stad in die tijd) dat deze werd
gesloopt.
• De voetgangerspont die ervoor in de plaats kwam, bleef bijna 100 jaar dienst doen (1817-1916).
• Een nieuwe brug kwam er echter pas in 1983, na de sloop van de Morspoort kazerne. Het
was ook toen dat de brug zijn huidige naam kreeg (ruim 300 jaar na de dood van de gelijknamige schilder).
• In 2017 stelde de gemeente voor om de brug terug te brengen in haar oorspronkelijke roodbruine kleur. Dit plan zorgde voor veel onrust in de buurt.
• Er hingen bij veel buurtbewoners protestposters voor de ramen en een petitie om de brug
wit te houden, leverde ruim 1000 handtekeningen op. Er werd een compromis gesloten, de
brug werd wit noch bruin, maar iets er tussenin.
• Meer informatie over de Rembrandtbrug vind je terug in editie 30 van de buurtkrant
(pagina 7 – 10).
• Scan de QR code om de betreffende editie direct te openen.
1. Wandel door Park de Put, richting het oude Wachtgebouw
Van kazerne tot park
• Het gebied rondom park de Put heeft van 1860 tot 1940 dienst gedaan als legerplaats voor het vierde regiment infanterie.
• In de jaren tachtig heeft het militaire complex plaatsgemaakt voor woningen. Ook is toen de houten stellingmolen
herbouwd en is park De Put aangelegd.
• Het wachtgebouw is het enige gebouw dat van de oorspronkelijke Morspoortkazerne behouden is gebleven.

pagina 10 - 12 / 2021

Jubileumkrant 100 - De Put in de Oude Morsch - 25e jaargang nr. 100

Jubileumkrant 100 - De Put in de Oude Morsch - 25e jaargang nr. 100

12 / 2021 - pagina 11

pagina 12 - 12 / 2021

Jubileumkrant 100 - De Put in de Oude Morsch - 25e jaargang nr. 100

• Voordat Boutique Hotel d’Oude
Morsch zich er vestigde, werd een
deel gebruikt als schildersatelier.
De andere helft werd wisselend
gebruikt voor andere culturele
activiteiten, zoals zang en dans.
• Nabij het terras van het huidige
hotel vind je een monument ter
herinnering aan 26 inwoners van
de stad die als militair in Nederlands-Indië sneuvelden tussen
1945 en 1952. Jaarlijks vindt er op 4 september een herdenking plaats.
2. Steek door naar de Morspoort en bekijk er het Marinus van der Lubbe Monument
Een gedenksteen voor Rinus
• Aan de voet van de Morspoort staat een groot stuk beton met de naam van Marinus van de
Lubbe erop.
• Ook prijken er 3 data op: de datum van zijn geboorte in Leiden, de datum dat hij het
Rijksdaggebouw in Berlijn in brand stak en de dag dat zijn terdoodveroordeling in Leipzig
werd voltrokken.
• Marinus van der Lubbe wordt door sommigen beschouwd als de eerste Nederlandse
verzetsheld.
• Op de voorzijde van de gedenksteen prijkt een gedicht dat Marinus zelf schreef tijdens
zijn gevangenschap.
• Hij werd in de Morsstraat geboren en woonde ook enige tijd in de Kruisstraat.
• Meer over Marinus van der Lubbe vind je terug in buurtkrant editie 51 (pagina 8-12)
• Scan de QR code om de betreffende editie direct te openen (PDF).
3. Loop door de Morsstraat van
restaurant la Plancha naar biercafe Lemmy’s.
Iconen van de Oude Morsch
• La Plancha en Lemmy’s zijn twee iconische horeca gelegenheden van onze buurt.
• La Plancha vierde vorig jaar haar 40-jarig jubileum.
• Lemmy’s viert dit jaar haar 25-jarig jubileum
4. Sla rechtsaf de Smidssteeg in
• De naam van deze straat herinnert aan de smederij die hier gevestigd was in de 17e eeuw.
• Ter hoogte van huisnummer zeven is een gevelsteen aangebracht met een verwijzing naar
het “voormalige” Anna’s hofje.
• Meer info over de dame naar wie dit hofje is vernoemd en hoe dit hofje er ongeveer uit
moet hebben gezien, vind je terug in buurtkrant editie #56 (pagina 11).
• Scan de QR code om editie 56 direct te openen (PDF)
5. Sla rechtsaf de hoek om langs het gebouw met de rood-witte raamluiken.
Neem even de tijd om de Stadstimmerwerf te bewonderen
• Een van de mooiste gebouwen van Leiden is toch wel het oude stadstimmerwerf gebouw.
• Het gebouw dateert uit 1612, toen de gemeente besloten had de stad verder uit te breiden
en een nieuw terrein aan te wijzen voor (overlastgevende) industrie en nijverheid.
• De monumentale trapgevel bestaat uit speklagen van Bentheimersteen.
Bovenop de gevel staat een wapenhoudende leeuw.
• In editie 66 van de buurtkrant is meer terug te vinden over de historie en architectuur
van de Stadstimmerwerf (pagina 6 en 7).
• Scan de QR code hiernaast om de betreffende buurtkrant te opnenen in PDF-format.
6. Loop terug richting Molen de Put en het blokje om is om! z
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Nieuws uit de Oude Morsch
Bomenbond doet voorstel voor
een groener Leiden

Eigenaar Soetenso behaalt titel
Meesterijsbereider

Hoewel betondorp refereert aan een
wijk in Amsterdam, zijn er volgens de
Bomenbond Rijnland ook veel plekken
in Leiden die een dergelijke bijnaam
verdienen. Afgelopen zomer bood deze
organisatie om die reden een bomenplan aan bij gemeenteraad. Tijdens
een interview met Sleutelstad benoemde woordvoerder Tessa Viragh de Lammermarkt daarbij in het bijzonder als
versteende locatie waar meer bomen
op hun plaats zouden zijn.

Onze buurt is een meesterijsbakker
rijker. Buurtgenoot en eigenaar van
patisseriezaak Soetenseo, Nils Hendrikse, heeft deze prestigieuze titel in
augustus behaalt en treedt daarmee
toe tot een select gezelschap van 33
meesterijsbereiders in Nederland.
Evenementenzomer 2022

Er heeft nog niemand van de gemeenteraad gereageerd op het voorstel van
de bomenbond.

Voordat de pandemie toesloeg, waren
Leidse zomers een gezellige aaneenschakeling van evenementen en
feesten. Met de blik op de toekomst,
hebben de besturen van het Leids
Grachtenconcert, Leiden Culinair en
Stadsfestival de Lakenfeesten de handen nu ineen geslagen om van 2022
weer een bruisend festival seizoen te
maken.
Bekende evenementen zoals de Dragonboat Races, de Nostalgische kermis
en de Peurbakkentocht kunnen op die
manier behouden blijven. Het aanbod
van evenementen zal daarnaast beter
op elkaar worden afgestemd en vernieuwd. Dik verdiend!

Het geld druppelt binnen

Sneltest straat in sint Aagtenstraat

Om bewoners van Leiden aan te moedigen om watertonnen aan te schaffen,
heeft het hoogheemraadschap van
Rijnland laten weten dat zij 100,- vergoeding zullen uitbetalen voor elke
1000 liter die er wordt opgevangen. Buren worden aangemoedigd om samen
te werken en de beloning onder elkaar
te verdelen. Kijk voor meer informatie
op gagoed.nl/jaarvandetuin.

Niet alleen een grappige tongbreker,
maar ook daadwerkelijk een feit; in de
sint Aagtenstraat is op nummer 6 sinds
kort een snelteststraat gevestigd, waar
je binnen 1 uur de uitslag kan krijgen
van een afgenomen Coronatest. Het
betreft een commerciële dienst, vooral
gericht op mensen die op reis gaan
en daarvoor een negatieve testuitslag
moeten kunnen laten zien bij de douane.

De bomenvrienden gaven aan dat ze
graag de positieve eigenschappen van
een groene omgeving en bomen in het
bijzonder wilden benadrukken. Behalve dat ze mooi zijn, zorgen bomen
voor verkoeling en zuurstof. Daarnaast
halen ze fijnstof uit de lucht, zorgen ze
voor een gezonde waterhuishouding
in de bodem en spelen ze een rol in de
omzetting van CO2 naar zuurstof.

Zero Emission Stadsdistributie
Geen grote vrachtwagens meer in de
smalle straatjes van onze historische
binnenstad, maar goederenoverslagcentra aan de randen van de stad en
bevoorrading in het centrum met
kleine elektrische busjes, geruisloos
vervoer over water of bakfietsen. Zo
ziet de toekomst in Leiden eruit. Vanaf
2025 mogen er namelijk alleen nog
schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad van Leiden
in. De eerste elektrische DHL busjes
zijn al in onze wijk gesignaleerd.
Kunstenaarscollectief vestigt zich in
Stadstimmerwerf
Na zestien jaar gaat eindelijk de droom
van kunstenaarscollectief De Leidsche
Mondialen in vervulling: een eigen
pand.En wat voor een! Onlangs werd
het contract getekend om de onderste
verdieping van de Stadstimmerwerf
aan het Galgenwater in gebruik te
nemen. Op dit moment wordt er nog
hard gewerkt aan de inrichting. De
verwachting is dat het collectief vanaf
begin 2022 het pand zal betrekken.
Singelloop start voortan op de Lammermarkt
De organisatie van de Leidse Singelloop wordt overgenomen door de Leiden Marathon. De familieloop over de
zeven Leidse singels is daarmee weer
voor jaren veiliggesteld. Behalve een
nieuw organisatieteam krijgt de Singelloop ook een nieuwe startlocatie: op
22 april 2022 starten de lopers vanaf de
Lammermarkt. z

Aan de afgelopen 99 buurtkranten werkten mee (in volgorde van deelname):
Nel Hansen, Ella de Koning, Peter van Veen, Janneke de Goede, Joekie de Lange, Rob Snik,Thea Heemskerk, Philip Pijnnaken,
Caroline Leeflang, Jan Hartstra, Kees Menken, Marianne Rietkerk, Wim de Wolf, Roos van Gelderen, Regina Tange,
Peter van Leijenhorst, Cees-Jan Booij, Hannie Huisman, Thomas Griffioen, Christine Griffioen, John Dierx, Annette ter Haar,
Frits van der Mark, Martin Boon, Harry van der Heijden, Fer Hansen, Karin Lenssen, Mirjam Kervers,Jos de Goede,
Frida de Goede, Gosse Offringa, Malou van Hintum, Dorothea Cordess, Mirjam Knots, Gerard Telkamp, Pieter Offringa,
Marco Mosselman, Geertrui Marks, Niels Menken, Jarich Oosten, Bouke Tuinstra, John Coenraad, Jasper Bot, Corine Hendriks,
John Marks, Martijn Hoogeland, Willemijn Menken, Han van Ruler, Aart Jansen, Suzan de Groot, Hans van der Kamp,
Conny Broeyer, Casper Broekhuijzen, Carin van Mol, Jan Vlasblom, Nelleke Oosten, Albert Claproth, Jorinde Vroeijenstijn,
Daphne Pohlman, Maaike Kiestra, Albert Kingma, Simone Robbers, Cor Smit, Carolien Linneman, Jan Leeuwenhoek,
Simone Robbers, Peter van der Born, Tim Zierfuss, Ronald Timmermans, Eva Bartlema, Femke Post, Daan Koopen,
Esther Weidema, Ellen de Jong, Tilla Visser, Yvette Albrecht en Peter Kuyt.
Dankzij hun bijdragen aan de edities van de afgelopen 25 jaar, blijven bovenstaande mensen vereeuwigd in het collectief
geheugen van de buurt. Onze dankbaarheid voor alle bijdragen is groot. Zonder hen was het niet gelukt! z
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Buurtkrant blikt terug

De buurtkrant deed regelmatig verslag van de voortgang en mede dankzij Erfgoed Leiden e/o kwam er steeds
meer achtergrond informatie boven
water. Het meeste is terug te vinden
in Buurtkrant nummer 45. Op 18
april 2008 werd de gerestaureerde
klokkenstoel met de originele Schapenbel feestelijk ingeluid door wethouder Jan Jaap de Haan. Winkels en
horeca rond de locatie sponsorden de
feestelijkheden. Een demonstratie
schapendrijven op de Beestenmarkt
trok veel publiek.

/ Frits van der Mark

De 100ste buurtkrant is daar. Gedurende 25 jaar verscheen het blad met
grote regelmaat. De buurtvereniging
d’Oude Morsch was er al sinds 1979,
echter zonder een regelmatig verschijnend mededelingenblad. Wat
was de aanleiding om de krant te beginnen. Wat waren de hoogtepunten
in het bestaan van de krant? Hieronder een korte persoonlijke terugblik.
Veranderde verkeerssituatie (1996)
start de buurtkrant
Vijfentwintig jaar terug: Het allereerste nummer van de buurtkrant verschijnt in januari 1997 en bestaat uit
twee pagina’s. Het blad opent met een
stukje onder de titel ‘Verkeerssituatie’ van Nel Hansen. Dit onderwerp
is de aanleiding om een buurtkrant
te beginnen. In die periode wordt de
Beestenmarkt autovrij gemaakt en
wordt de verkeersroulatie in d’Oude
Morsch aangepast. De buurt is het
niet eens met de plannen van de Gemeente. Het wordt een activistisch
jaar, er wordt zelfs geprocedeerd tegen de gemeenteplannen en de rechter komt er aan te pas. Het Leidsch
Dagblad doet uitgebreid verslag en er
zijn ingezonden brieven. De gerechte-

lijke procedure wordt verloren, maar
er komen wel aanpassingen. Tegen
het eind van het jaar keert de rust terug. De buurtkrant gaat door.
Leidsch Dagblad 28 februari 1996
Inspraakrel in Oude Morsch
Buurtvereniging sleept gemeente
voor de rechter
Het kleinste monument van de buurt
(2005 2008)
Hoog in het steegje naast restaurant
Kwangtung had ik al jaren een roze
houten frame zien hangen. Er zat een
soort wiel aan, het geheel verkeerde
in heel slechte staat. Op zoek naar een
onderwerp voor de buurtkrant zag ik
in de monumentenlijst dat het om ‘de
klokkenstoel van de voormalige schapenbel’ ging. Het bleek een dankbaar
onderwerp om over te schrijven, en
dat niet alleen. Want bedacht ik: zou
het niet aardig zijn om de klokkenstoel te restaureren en deze weer met
een luidbel uit te rusten? Het werd en
langlopend restauratieproject. Over
het wel en wee van de originele Schapenbel werd steeds meer bekend.

Wethouder Jan Jaap de Haan luidt
de Schapenbel
Viering 400 jaar Oude Morsch (2011)
Helemaal terug naar het ontstaan
van onze buurt 400 jaar geleden. Het
stadsbestuur besloot toen om de
sleutelstad te vergroten, dat was het
begin van de geschiedenis van wat nu
de buurten Put in d’Oude Morsch en
Noordvest-Molenbuurt zijn.
Deze geschiedenis staat beschreven
in een boekje dat door de werkgroep
400 jaar in ‘t Land van Beloften, onder leiding van de historicus Cor
Smit, werd samengesteld. Genoemnde werkgroep bestond uit een aantal
bewoners van beide buurten. Niet
alleen de geschiedenis maar ook de
vele plannen die er toen voor de wijk
waren, staan er in beschreven: de me-
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Morschpoort als decorstuk
De plannen voor het Singelpark dienen zich aan. Op zich een goede zaak
om een aaneengesloten wandelroute
rond de binnenzijde van de stadsingels aan te leggen. Echter in onze
buurt worden en passsant nog wat ander zaken meegepakt: herinrichting
van Park de Put en het Morschpoortplein. Er is een inspraakmiddag met
papier, kleurstiften en legoblokjes.
Uiteindelijk wordt het een strijd om
de grootste blunders in de plannen
en de uitvoering ervan hersteld te krijgen.

tamorfose van de Lammermarkt, de
verdere inrichting van het cultuurkwartier, het hergebruik van het EONterrein en ons deel van de Singelroute.
In het najaar werd het eerste exemplaar van het boekje aangeboden aan
wethouder Jan Jaap de Haan. Iedere
buurtbewoner kreeg een exemplaar
in de bus. Bij herlezing, nu 10 jaar na
publicatie, komt enige nostalgie opzetten.

Het Park de Put blijkt een korte doorsteek voor fietsers te zijn geworden.
De poort heeft aan de stadszijde traptreden gekregen om fietsers te weren.
Helaas struikelen voetgangers richting binnenstad over deze barrière
en raken soms gewond. Een roestvrij
stalen wand doet het historische gebouw geweld aan, in de zomer ontnemen gigantische parasols het zicht
op de poort. Ook in de winter blijft
het grootste deel van het horecaterras staan. De poort is
een decorstuk geworden. Slechts één keer
per jaar vervult hij z’n
oude functie als doorgang naar de oude
stad. Stratenmakers
leggen over de trappen een hellingbaan
aan zodat de lopers
van de Marathon veilig d’Oude Morsch
in kunnen lopen.
Jammer genoeg is de
aanpassing tot nu toe
steeds tijdelijk gebleken.
Behoud rosmolen bij
molen de Valk (2017)
Dat molen de Valk
bij d’Oude Morschbuurt hoort, weten we
natuurlijk allemaal.
Het adres is immers:
2e Binnenvestgracht
1. Logisch dat onze
buurt zich bij dit molenmuseum betrokken voelt. Dat kwam
tot uiting toen de museale rosmolen die
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naast molen de Valk onder een afdak
stond opgesteld, moest verdwijnen.
Met de aanleg van de parkeergarage
op de Lammermarkt, werd ook het
omringende terrein opnieuw ingericht. Hierin paste de rosmolen niet
meer. Er is gesproken met het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem
en het Nationaal Militair Museum te
Soest, maar beide musea wilden deze
rosmolen niet hebben. Gemeente
Leiden vond dat het historische object wel bij het vuilnis kon worden
gezet. Hannie en Jorinde maakten
zich sterk voor een betere bestemming. De laatste deed een uitgebreid
onderzoek naar de geschiedenis van

Rosmolen
de zogenaamde ros- kollergang. Zij
maakte waarschijnlijk dat het geen
buskruitmolen is geweest, maar dat
het diende voor het vermalen van klei
dat nodig was voor het maken van
mallen bij de fabricage van kanonnen. De kollergang is waarschijnlijk
rond 1600 in gebruik genomen en
daarom ruim 200 jaar ouder dan tot
nu toe werd aangenomen.
De rosmolen ligt nog steeds in opslag
op een nieuwe bestemming te wachten. Er lopen procedures om de kollergang onder te brengen bij het Artilleriemuseum in ’t Harde. Mogelijk
wordt het project in de lente van 2022
uitgevoerd. z
Leidsch Dagblad 27 oktober 2017
Molen naar de stort,
buurt in actie
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Dierenverhalen uit de buurt
/ Daphne Pohlman

een snackje te geven. Frans smult van
de (levende) meelwormpjes die Denise hem met een pincet voert. “Ik
ben eigenlijk helemaal niet zo van het
houden van exotische dieren”, begint
Denise haar verhaal. Ze vertelt dat de
witbuikegel van oorsprong uit Afrika
komt en in de jaren 90 van de vorige
eeuw door iemand is meegenomen
en vervolgens wereldwijd is verhandeld. Ze zijn momenteel enorm populair, mede door Instagram dat volstaat met schattige foto’s en filmpjes
van witbuikegels niet zelden met een
eigen account.
“Veel mensen realiseren zich echter
niet wat er allemaal bij komt kijken
en waar je rekening mee moet houden bij het houden van een witbuikegel. Het is bijvoorbeeld af te raden om
dit beestje in huis te nemen als er ook
kleine kinderen zijn. Ook samenleven
met honden en rokende huisgenoten
wordt afgeraden. Ze hebben namelijk een extreem sterk reukvermogen.
Daarnaast zijn het nachtdieren die
overdag dus voornamelijk slapen. Op
het gebied van huisvesting hebben ze
een grote ruimte nodig die goed verwarmd moet zijn.”

Wie:		
Baasje:		
Huis:		

Witbuikegel Frans
Denise
in de Narmstraat

Toen Denise op zoek was naar een
huisdier die het beste in haar leven
zou passen, kwam zij uit op een een
egeltje. Niet de Europese egel die we
kennen in het wild, maar een Afrikaanse witbuikegel. Voordat ze besloot dit exotische diertje in huis te
nemen, deed zij eerst grondig onderzoek. Want hoewel de witbuikegel is
gefokt als huisdier komt er heel wat
bij kijken om de juiste leefomgeving
voor ze te creëren. Bij mijn bezoek
aan Denise wordt mij duidelijk dat
een meer perfecte en liefde-volle plek
voor haar egeltje nauwelijks mogelijk
is. Hij luistert naar de naam “Frans”.

Wonen op stand
Als je de huiskamer van Denise binnenkomt, is meteen duidelijk dat
haar huishouden volledig op Frans is
ingericht. Een klein wit stekelbolletje
staat met zijn voorpootjes op het glazen hekje van zijn hok en kijkt nieuwsgierig de kamer in. Nou ja ‘hok’... De
omschrijving ‘villa’ dekt de lading beter. Het geheel bestaat uit drie etages,
ieder met een specifieke inrichting en
functie, met elkaar verbonden door
kleine trapjes - met antislip- die voor
Frans op maat zijn gemaakt.
Populair maar niet voor iedereen geschikt
Denise tilt Frans uit zijn hok om hem

Juiste leefomgeving en temperatuur
Denise legt uit dat de witbuikegel anders dan de Europese (wilde) egel is
gefokt als huisdier en niet in staat is
om in het wild te overleven. Dat komt
met name omdat hun leeftemperatuur constant boven de 20 graden
moet zijn. Als de temperatuur te laag
is willen ze een winterslaap houden
waardoor hun lichaamstemperatuur
sterk omlaag gaat. Bij onvoorzichtigheid kunnen ze hier uiteindelijk ook
dood aan gaan.
Frans slaapt dan ook in een slaapzakje (met egeltjespatroon, op maat
gemaakt door de zus van Denise)
op een warmhoudplaat. Via een camera dat op de slaapverdieping ge-
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is het is me na zes maanden uiteindelijk gelukt om hem te kunnen oppakken zonder dat hij zijn stekels
uitzette. Inmiddels is hij erg aan me
gehecht en herkent hij mijn stem
en geur. Egels zijn nagenoeg blind
maar hebben een sterke reuk en een
heel gevoelig gehoor. Als Frans gestresst is, zing ik soms liedjes voor
hem waardoor hij rustiger wordt.”
Op stap in draagzak

richt staat, kan Denise op afstand in
de gaten houden of Frans wel op de
warmhoudplaat ligt te slapen. Als dit
niet zo is, dan kan zij met haar Wifi
thermostaat haar appartement op afstand opstoken. Net als de Europese
egel is de witbuikegel een nachtdier
en houdt hij zich gedurende de nacht
warm door actief te zijn. Frans vertoeft dan op de eerste etage, waar hij
kilometers rent op zijn wiel. In de
avond brengt hij graag zijn tijd door
op de derde etage, de speelverdieping, waar hij onder verschillende
objecten wormpjes kan vinden die
Denise verstopt heeft. Denise: “witbuikegeltjes moeten echt goed bezig
worden gehouden worden omdat ze
anders depressief kunnen worden”.
Full reverse pinto
Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn witbuikegels niet altijd wit.
Ze hebben wel altijd een witte buik,
maar de stekels kunnen variëren van
albino wit tot bruin/donkergrijs. Bij
alle verschillende kleuren hebben ze
ook verschillende kleuren huid, masker, ogen en neus. Hoewel Frans helemaal wit is, behoort hij niet tot de
albino soort. Met zijn lichte pigmentvlekjes op zijn stekels en bruine oogjes wordt hij een “Full reverse pinto”
genoemd. Om hem schoon te houden
wordt Frans af en toe gewassen met
een tandenborstel in de wastafel. Niet
echt de favoriete bezigheid van Frans,
maar met een beetje warm water en
een buikmassage geeft hij zich er wel
aan over.

Verschil met Europese egel
De witbuikegel is een stuk kleiner dan
de Europese egel. Zo kan een Europese egel wel 3 kilo worden terwijl de gemiddelde witbuikegel maar tussen de
300 en 600 gram weegt. Denise houdt
het gewicht van Frans nauwkeurig in
de gaten en houdt dit bij op een krijtbord dat in de kamer hangt. Momenteel weegt Frans 350 gram, een prima
gewicht volgens Denise.
Hechtingsproces
Het mag duidelijk zijn dat Denise dol
is op Frans. Ze pakt hem op, knuffelt
hem en geeft hem massages op zijn
buikje. Hij geniet daar zichtbaar van.
“Frans is echt het liefste beestje ooit.
Als je een egel oppakt, zet hij meestal
zijn stekels uit, maar Frans stelt zich
voor mij helemaal open. Egels zijn
heel eenkennig en het is moeilijk
om hun vertrouwen te winnen. Toen
ik Frans overnam, was hij verre van
relaxed. Hij rolde zich meteen op als
een stekelbolletje als ik bij hem in de
buurt kwam. Met veel tijd en geduld

Frans gaat zelfs wel eens met Denise mee op stap. In een draagzakje
neemt zij hem dan onder haar jas
mee naar de supermarkt. Soms laat
ze hem lekker rondsnuffelen op een
grasveldje in de buurt. “Als hij klaar
is met snuffelen komt hij weer naar
me toerennen”. Ook de werkplek
van Denise bij het UMCU (Universitair Medisch Centrum Utrecht) is voor
Frans geen onbekend terrein. Tijdens
haar werk als docent Anatomie slaapt
hij rustig onder een dekentje op haar
schoot. En als ze naar haar ouders in
Eindhoven gaat, is haar buddy Frans
ook van de partij.
Instagram account
Frans is inmiddels drie en een half
jaar oud. Denise: “Witbuikegels kunnen vier tot zes jaar oud worden. Ze
zijn heel gevoelig voor kanker waardoor ze vaak voortijdig sterven.” Enkele dagen na het interview krijg ik
van Denise het verdrietige nieuws
dat er bij Frans ook kanker is geconstateerd. Gelukkig lijkt hij er vooralsnog niet veel last van te hebben. Het
is voor Frans en Denise te hopen dat
ze voorlopig nog van elkaar kunnen
blijven genieten. En dat wij kunnen
genieten van Frans. Want ook Frans
heeft een eigen Instagram account
waar we hem kunnen volgen (frans_
the_hedgehog)! z
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ong the water, look at what people do
in their gardens. Perhaps it is worth
to look at the Earth and some of the
ways that you can use the wintertime
to ponder what you truly want. What
are the gifts that you received and
what is it that you choose to develop
this year?
Winter is a time to look at the seeds
you will bring into the new year. Decide which ones you are ready to let
go of and which ones you are wanting
to keep with you. What are the seeds
that you treasure and shelter so you
can plant them again in the spring
and what needs to be separated out
and turned into compost to feed the
seeds? You may dream of becoming
a really good student, a wonderful
parent or being good at what you do,
like your work or your art. Winter is an
earth changing time to make powerful changes and do this deeper work.

The Beauty of Winter
/ Tilla Visser

As the year draws to a close, with
Christmas around the corner, an almost tangible feeling of anticipation
mingled with uncertainty looms. Do
we dare to turn the switch and start
preparing for the festive season or
do we invest our energy in dodging
the corona virus yet again? Or do we
take a step back and reflect a bit first,
before we react to the conversation of
the day and look at what we may have
learned from the past year and a half?
What have we gained?
For me personally some of the lessons, the gains and gifts from the
pandemic have been the online meetings, discussions and trainings that
I was able to take part in through the
past year and a half. I have been able
to connect with many great teachers
as well as with my family and friends
far away. In some ways the connection was actually better than before. I
was fortunate enough to do my work
online and it has been an ongoing
process of learning and growth. I have
also noticed that I somehow continue
to keep people at a distance, even
avoiding a hug from a friend while a
part of me really wants exactly that.

Winter is a good time for reflection,
maybe self-reflection. Winter is a
deep resting time. This is a time of
sleep, dreaming, and creating art. Sit
quietly in this deep hibernation time,
this deep dreaming time. Look what it
is that you want to dream of and what
you want to bring into being. Imagine
the steps you need to take to achieve
that. Maybe take a walk through our
friendly neighbourhood, the park, al-

Winter offers the opportunity to
make plans and to clarify our goals.
It is a season in which we can work
out the steps we need to take to reach
a particular goal. Winter is a time in
which nature allows for nourishment
and shelter, provide fertile ground for
our dreams to grow but also a time to
learn to let go. Trees and plants drop
their leaves to cover the earth and provide shelter for the many living things
that hibernate in the deep mulch. Similarly we may ponder an injury in
the shelter of the season, decide to let
go of a dream, a wish, a relationship
that has been pulling at our energy
and learn the lessons to make wiser
choices in future.
Explore what is sitting in the heart, especially paradoxes in ourselves such
as the one that really wants to be with
people and at the same time really
does not. Hold a safe space for these
aspects of ourselves, that are ready to
go out and that other part of ourselves that really does not. That part of
ourselves also needs to be sheltered
and treasured. Both serve to protect
us, help us to find balance and allow
us to make sensible choices. Enjoy
the winter.
Tilla is a yoga teacher and yoga
therapist who lives and works in
De Oude Morsch
https://www.tillayoga.com z
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Highlights of edition 100
/ Eva Bartlema

Ladies and gentlemen, the moment
you’ve all been waiting for: the 100th
edition of the neighborhood newspaper is finally here! The magazine
has been running for 25 years and
we are proud to say it is still going
strong.
Have you always wondered where
the boundaries of our neighborhood
actually lie? Check out the awesome
map in the centerfold, including illustrations of specific monuments
and details of the area. It was made
by our talented local artist, Ellen de
Jong. If you would like to order the
image in poster form or otherwise,
feel free to contact us.
For whom the bell tolls
As with all anniversaries, this edition
includes several articles that look
back at the neighborhood’s history
and the newspaper in particular. Nel
and Fer Hansen were the driving power behind the magazine for many
years. In the conversation I had with
them last month they took us back to
the early days.
They spoke of how a big fire had
burned down a student association
building (LISC), revealing several of
the neighborhood’s vulnerabilities
and bottlenecks. This was the foundation on which the newspaper was
built. Many things have changed since then. But then again, Nel comes to
the conclusion that the themes that
trouble us are recurring ones and
long term solutions remain elusive.
A highlight in the history of the
‘buurtkrant’ mentioned by Nel and
Fer as well as by Frits van der Mark
was the search and rescue mission of
the Beestenmarkt’s historical ‘schapenbel’. The fact that the bell and
its location are actually quite inconspicuous (next to restaurant Kwantung), makes the tenacity with which
Frits pursued it all the more interes-

ting. The bell is also included in Ellen’s map; have you found it?
How it’s made
An important and immensely loyal
contributor to the neighborhood
paper is Hannie Huisman. As an art
historian and architecture enthusiast she has put a lot of energy into
digging up the stories behind our
buildings and their occupants. Although her contributions have covered a great range of topics, in recent
years she has mainly focussed her
attention on the history of the Morsstraat. In every edition she zooms
in on one specific building, starting
at number one and moving up from
there in a clear chronological order.

he travels first class in a cosy pouch.
Aloha
If you are looking for some instagram worthy locations of your own,
try streetfood and cocktail bar Aloha
on the corner of the Beestenmarkt.
All the food is vegetarian, with most
of the dishes also available as vegan options. Delivery services such
as UberEats and Thuisbezorgd will
bring them right to your doorstep.
Owner Shaddy has no doubt Aloha’s
cocktails are the best in the region,
so give those a try too!
Ships Ahoy

In this edition her article focuses on
number 42, which started out as a
residential home, but later took on a
commercial role only to be converted
back into a home again. As interesting as the history of these buildings
is, understanding how and why Hannie does her research may be just as
fascinating. In an interview conducted by Ellen, Hannie reveals her methods and motives.

Local harbor master and proud owner of ship the ‘Welvaart’, Pepijn,
has written an interesting chronicle
on the history of his ship. The moral
of his story is that living on a ship
may have its perks and quirks, but taking it out for a spin on open water is
what makes life worth living. At the
moment, there are 9 permanent residents at the Oude Morsch historical
harbor area. We hope to learn more
about each individual ship as well as
their crews in upcoming editions.

Prickly pet

Cultural district

Our newspaper received an unexpected surprise when Denise contacted us last September. She let us
know she had a very special pet that
was craving his moment in the limelight. And who are we to refuse a little white hedgehog named Frans his
fifteen minutes of fame?

Besides living in the “Oude Morsch”
neighborhood, you also live in the
“cultuurkwartier”, which is an area
of Leiden’s city center that runs along the singelpark from the “de
Valk” windmill to the “Nieuwe Energie” complex; then down to the Marekerk towards the Haarlemmerstraat. From there it stretches out
to the Rembrandt park and back up
to the Volkenkunde museum. The
naming and branding of this new
quarter aims to emphasize the high
density of cultural institutes in this
specific area, which may even be the
highest in the whole country. More
about this initiative will follow as the
idea unfolds. z

As it turns out, Frans is living
the highlife, working hard on his
career as an Instagram influencer
(frans_the_hedgehog). He lives in
a three story villa, with puzzles and
activities on all floors. He likes his
snacks to be alive and hand fed to
him. Bellyrubs are provided as often as possible. When he goes out,
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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
Lakhdar Ben Taieb
Langegracht 11, 2312 NV Leiden
									tel: 0900-8844
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:
Albert Claproth, Chris Enthoven,
Daphne Pohlman, Ellen de Jong,
Eva Bartlema, Frits van der mark,
Hannie Huisman, Pepijn Hijdra,
Tilla Visser
Eindredactie: Eva Bartlema
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 ideeen voor onderwerpen voor de buurtkrant kun je mailen naar
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
27 februari 2022 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech / voorzitter						voorzitter@deoudemorsch.nl
Yvette Albrecht / secretaris				 secretaris@deoudemorsch.nl
John Coenraad / bestuurslid				 john.coenraad@tiscali.nl
Hugo Stegeman / penningmeester h.stegeman1@gmail.com

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met de secretaris.
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: NL71 TRIO 0320 0991 48. z





 













50 JAAR

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

