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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Zo grillig als dit voorjaar is, zo grillig verlopen ook de verschillende
overleggen die wij met de Gemeente
hebben over zaken die onze buurt
en de leefbaarheid daarin aangaan.
Een “hoogtepunt” was het overleg
dat de voorzitters van de wijkverenigingen in de binnenstad hadden met de Burgemeester en de
Wethouder van Werk, Welzijn en
Cultuur.
Onze verwachting was
dat er meer duidelijkheid zou zijn
omtrent de ontwikkeling van een
nieuwe evenementennota en het horecabeleid, en natuurlijk hoe onze
eerdere input hierin verwerkt is.
De Wethouder gaf echter aan dat
ambtenaren nog aan het concept
werken dat overigens mogelijk wel
in juni met alle belanghebbenden
besproken zal gaan worden – “nog
effe geduld dus”.

Van de bestuurstafel

/ Malou van Hintum

secretaris Buurtvereniging
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2019 hebben
de aanwezige buurtbewoners zich
gebogen over drie thema’s: milieu,
wonen en verkeer. Iedereen kon met
elkaar bediscussiëren wat hij/zij binnen die thema’s belangrijk vond, en
dat gebeurde volop! Daarna hebben
de deelnemers met plakkertjes aangegeven welke onderwerpen ze het
belangrijkst vonden. Dat zag er als
volgt uit.
Voor
milieu:
het
stimuleren
van
groene daken, en het reduceren
van
geluidshinder
van horeca en evenementen.
Voor wonen: wie een woning koopt,

Een geheel ander, door de Burgemeester ingebracht onderwerp van
gesprek, was het afsteken van vuurwerk gedurende de jaarwisseling.
Waar het op neer komt is dat de
intentie bestaat om dit op termijn
voor de hele stad te verbieden, maar
dit voor de binnenstad al voor dit
jaar te doen. Deze discussie wordt
ook op landelijk niveau gevoerd met
als hoofdargumenten (brand-) onveiligheid en de sterk toenemende
aantallen mensen die ernstig letsel
oplopen. Hierbij spelen ook zaken
als vandalisme en de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk dat afgestoken wordt een rol en waarbij
handhaving een zeer lastige zaak
is. Ook luchtvervuiling, dierenleed
onder sommige ouderen werden
genoemd. Reacties van de voorzitters waren gemengd, er is duidelijk
begrip voor de argumenten. Maar
velen stelden dat mensen toch ook
zullen vinden dat vuurwerk traditioneel bij de jaarwisseling hoort.
Als dat moet verdwijnen, moet de
Gemeente daar dan wel iets voor
in de plaats stellen wat even sensationeel is, iets wat nog een hele

uitdaging zal zijn! Verwacht wordt
dat discussies in een toekomstig
participatieproces dan ook niet geheel zonder vuurwerk zullen verlopen. Wij houden jullie over de
voortgang met genoemde (maar ook
andere) onderwerpen natuurlijk op
de hoogte.

moet er zelf gaan wonen (stop
AirBNB en verkamerstop), en geen
hoogbouw te dicht bij het centrum
(vanwege uitzicht en windshifts).

wellicht straks ook op de plek van
de Morspoortgarage), aan de inrichting van de openbare ruimte, en aan
de manier waarop de gemeente in het
kader van de verkamering panden telt.

En voor verkeer: het creëren van
alternatieve parkeergelegenheid na
de sloop van de Morspoortgarage,
en een betere handhaving van het
parkeerverbod, m.n. voor afhalers
van voedsel (begin Narmstraat) en
voor langparkeerders op het gedeelte
voor voetgangers in de Morsstraat.
Kijk voor een uitgebreider overzicht
van de onderwerpen die aan bod kwamen op https://deoudemorsch.nl/.
Het gaat hier om onderwerpen die
belangrijk zijn voor onze buurt, maar
die ook een buurtoverstijgend karakter hebben. Dat geldt voor meer grote
thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de
hoogbouwplannen van de gemeente
(op de Willem de Zwijgerlaan, maar

Goed, op naar de zomer dus (ja toch
wel…??), met de gezelligheid van
de late avonden op de terrasjes, de
vakanties en dan… de onvolprezen
buurtbarbecue. Waar we als Bestuur
ook aan mee willen werken, en wel
in een nieuwe samenstelling. Sinds
vorige maand heeft Malou van Hintum namelijk het secretariaat van
Maaike Kiestra overgenomen, en
heeft John Coenraad zich (weer)
als bestuurslid aangesloten. Hij
zal op termijn de taken van Hannie
Nieuwland-Huisman
overnemen.
Welkom aan Malou en John dus,
en veel dank aan Maaike en (alvast)
Hannie voor hun inzet.
Geniet van de zomer!
Ben z

Zo geldt het voormalige Blijf van mijn
Lijf-huis op de Haagweg als één pand,
met z’n 37 (!) kamers. Dat zijn omgerekend gewoon 7-8 normale huizen.
Het lijkt er sterk op dat wethouder Fleur Spijker een teltruc heeft
bedacht om onder de verkamerstop uit te komen en zo de druk op
onze collega-buurt te vergroten.
Een extra reden om als buurten meer
te gaan samenwerken. Samen staan
we sterker, voor de mooie dingen en
tegen de lelijke! z
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Morsstraat 24 door de jaren heen
/ Hannie Huisman

Een aanwinst in de Morsstraat:
“Bootjes en Broodjes”
/ Hannie Huisman

Het pand Morsstraat 24 staat op de hoek
met de Smidssteeg. Het heeft een strakke
voorgevel, opgetrokken uit rode baksteen
met daarboven een imposante kroonlijst.
De vensters van de eerste etage verkeren
nog in originele staat. Deze zo geheten
‘T-vensters’ waren in de tweede helft van
de 19de - tot aan het begin van de 20ste
eeuw in de mode.
Het pand is in 1856 gebouwd als woonhuis, pas later is het een café-woning
geworden. Het is een gemeentelijk monument en heeft al heel lang een horeca
bestemming. Dit mag blijken uit een
advertentie in het Leidsch Dagblad van
27 februari 1892. De tapperij en slijterij
aan de Morsstraat 24 wordt dan door omstandigheden ter overname aangeboden.
Het café heeft een lange en rijke geschiedenis. Achter in de zaak was een stevige
waterpomp in een bakstenen bassin om
de paarden te drinken te geven. Men had
klandizie genoeg met de kazerne om de
hoek, de bezoekers van de veemarkt, de
haven en de vele buurtgenoten.

In het
Leidsch Dagblad zijn mooie oude advertenties terug te vinden van het café.
In 1947 droeg het café de naam “Magneet”, J.H. de Heiden exploiteerde het en
woonde er toen boven. In 1970 wordt het
café ’t Derde Deurtje genoemd, dan beheert Herman Stuifzand het. Het dankte
zijn naam aan het feit dat men er vroeger
maatjes jenever kon kopen in het woongedeelte van het pand op de hoek met
de Smidssteeg. Vanachter de tap mocht
dat niet. Vandaar dat de liefhebbers werd
verzocht om het hoekje om te gaan en
dan bij het derde deurtje aan te kloppen.
In 1979 wordt Ruud Verplancke er beheerder, de bovenwoning wordt dan
verbouwd voor kamerverhuur. Nu zit
Lambert Vos er alweer vanaf 1996. Hij
veranderde de naam in ‘Lemmy’s Bier
& Whiskycafé’. Tijdens een verbouwing
in 1999 is de waterpomp verwijderd. Wel
jammer maar ook begrijpelijk, wie komt
er nu nog een emmertje water halen voor
zijn paard? z
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Omdat het Brugwachtershuisje voor
alle activiteiten van het botenverhuurbedrijf te klein was geworden en er ook
geen wc voor de gasten was besloot
Tinus om op zoek te gaan naar een beter onderkomen voor de horecatak van
zijn bedrijf. Toen de winkelpandjes op
nummer 7 en 9 in de Morsstraat te huur
kwamen, hoefde hij er niet lang over na
te denken omdat er een horecabestemming op zit. De twee winkelruimtes zijn
doorgebroken en vormen zo een mooi
restaurant, maar kunnen ook nog als
kantoor dienen.
Er zit een goed uitgeruste keuken in.
Sinds kort heeft hij nu een echte kok in
dienst die alles vers klaarmaakt. Inmiddels zijn het niet meer alleen broodjes
die geserveerd worden, maar ook lunches met salades, complete diners,
high tea’s en uitgebreide borrels of
wijn arrangementen. Heerlijk om voor
of tijdens een rondvaart door de Leidse
grachten van te genieten.
Een aanwinst voor de Morsstraat nu
deze pandjes weer een bestemming

Het is alweer een jaar geleden dat
Tinus Jacobs met zijn bedrijf ‘Bootjes en Broodjes’ zijn intrek nam in
het winkelpand Morsstraat 7 en 9.
Hij zit al ruim 10 jaar op de Blauwpoortsbrug, waar hij vanuit het Brugwachtershuisje zijn boten verhuurt,
rondvaarttochten organiseert en de
catering voor aan boord verzorgt.
Bij mooi weer varen ze met een open
boot, bij minder mooi weer gaat er een
ingenieus dak op de rondvaartboten,
zodat altijd comfortabel gevaren kan
worden. De boten zijn elektrisch en dus
heerlijk geruisloos. Vele soorten boten
zijn er te huur, ook sloepen die men
zelf kan besturen.
hebben gekregen. Aan de buitenkant
moet nog een en ander gebeuren,
maar aan de inrichting is al de nodige
aandacht besteed. De muren zijn van
schitterend behang voorzien, samen
met de klassieke meubelen vormt dit
een stijlvol geheel. Al het servies is van
porselein, de koffie- en de theepotten
inclusief de kopjes zijn speciaal uit Berlijn gehaald.
In de toekomst wil Tinus de kwalitatieve kanten van het bedrijf stevig
funderen. Hij wil dan niet uitbreiden
maar zich richten op nog meer service
en kwaliteit. Nu de ruimte in de Morsstraat is daar prima voor geschikt, die
wil hij ook gaan verhuren voor feestjes
en partijen. Duidelijk iets voor de winterperiode als er minder vraag naar
rondvaarten is. z
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/ Daphne Pohlman

“Achter deze voordeur wonen……..”
Eva en Jeroen, Kruisstraat 21

De trouwe lezer van de buurtkrant zal
het waarschijnlijk niet zijn ontgaan
dat de buurtkrant een actief redactielid rijker is geworden. Eva (33) heeft
in de afgelopen twee buurtkranten al
veel leuke en interessante stukjes op
haar naam staan. Genoeg reden dus
om dit schrijftalent te interviewen
voor deze rubriek. Eva woont samen
met haar vriend Jeroen in een eengezinwoning op de Kruisstraat 21.
In hun knusse huiskamer heb ik
onder het genot van een pot thee een
leuk gesprek met Eva.
Wat wonen jullie hier leuk!
“We waren heel blij dat we twee jaar
geleden in aanmerking kwamen om
dit te huren bij Portaal. Daarvoor
werd het een tijd gebruikt als huisvesting door Vluchtelingenwerk. Er was
daardoor veel doorstroom en door de
steeds wisselende bewoners het zag
het er van buiten gezien niet altijd
even aantrekkelijk uit. Waarschijnlijk
is dat de reden geweest waardoor er
niet veel animo was toen het te huur
stond en wij als hier meteen voor in
aanmerking kwamen.”
Het is groter dan ik had verwacht en
dan ook nog een tuin!
“Het is ongeveer 90 vierkante meter
met boven drie slaapkamers. We zijn

vooral super blij met de tuin en ons
geveltuintje voor. Iedere ochtend als
ik naar mijn werk ga moet ik even kijken of er weer iets uit is gekomen. In
de tuin achter hebben we veel vogels.
Helaas is de tamme merel “Klaas”,
waar eerder in de buurtkrant over is
geschreven er niet meer. Heel jammer
en verdrietig, het was ineens zo stil.
Maar gelukkig is er nu een nieuwe merel gekomen die een nestje heeft in de
struik hierachter. Als je goed luistert
hoor je hem nu.”
Kom je ook uit Leiden?
“Ik ben geboren in Friesland. Op mijn
derde ben ik met mijn ouders en broer
naar Bolivia verhuisd. Mijn vader zat
in de ontwikkelingssamenwerking
en werkte de eerste drie jaar voor de
Nederlandse overheid. Daarna was
het plan dat we weer verder zouden
trekken maar mijn vader vond het
voor mij en mijn broer belangrijk dat
we op éen plek zouden blijven. Mijn
vader is daar toen gaan werken voor de
universiteit. We hebben uiteindelijk
acht jaar op dezelfde plek in Bolivia
gewoond. Daarna zijn we weer naar
Friesland verhuisd.”
Poeh, dat zal best een overgang zijn
geweest om van Bolivia weer naar
Friesland te gaan!

“Dat was het zeker! Ik had toen ook
zo’n leeftijd dat je alles stom vindt wat
je ouders doen. We keerden terug naar
onze woonboerderij in Oudebildtzijl,
een dorp 15 kilometer ten noorden
van Leeuwarden. Het ligt vlakbij de
kust en ’s avonds kun je de vuurtoren
van Ameland zien. Met mooi weer
waan je je in Frankrijk. Maar met
minder weer is het echt het eind van
de wereld. De mensen en mijn klasgenoten waren ook iets minder werelds dan ik gewend was. Ik kan me
nog goed herinneren dat ik op school
moest ik vertellen waar ik vandaan
kwam en de reactie was: “Bolivia”,
dat is toch een ziekte (ze bedoelden
waarschijnlijk de eetstoornis boulimia..) en dat ik toen dacht: “jullie
zijn zoooo dommmmm!” Toen ik
naar het gymnasium in Leeuwarden
ging bracht mijn moeder mij altijd
het eerste stuk met de auto naar
Stiens waarvandaan ik de laatste zes
kilometer met een aantal klasgenoten die daar woonden verder naar
school fietste. Later bleek dat in ons
dorp het verhaal de ronde deed dat ik
gehandicapt was omdat ik kennelijk
niet kon fietsen! Ze vroegen dat niet,
maar stelden dat gewoon vast!”
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op dit gebied maar op een gegeven
moment kwam daar geen eind aan en
heb ik me op advies van mijn scriptiebege leider beperkt tot de 20e eeuw.
Over de ideeën dit nog in mijn hoofd
zaten ben ik toen gaan bloggen. Later
ben ik ook gaan bloggen over internationale politiek van andere landen.
Een tijdje geleden had ik bedacht dat
ik iedere maand een onderwerp moet
uitzoeken waar ik nog niets over weet.
Afgelopen april heb ik meegedaan
aan de AtoZchallenge van Word-Press.
Hierbij worden bloggers uitgedaagd
om iedere dag over een onderwerp te
posten op basis van alle letters van het
engelse alfabet. Ik vond dit een goede
oefening voor mezelf, het dwingt je
om gewoon te schrijven wat er in je
opkomt in plaats van alles helemaal
van te voren uit te denken.”
De keuze voor Latijns Amerikaanse
studies had zeker ook te maken met
je verblijf in Bolivia?
“Mijn studiekeuze was eigenlijk een
soort vluchtplan. Aanvankelijk was ik
van plan om in de voetsporen van mijn
vader te treden en een baan te zoeken
in de ontwikkelingssamenwerking.
Maar dan ga je studeren en dan kom
je erachter dat het leven toch even iets
anders is. Toen ik klaar was met mijn
studie was het bovendien crisistijd en
werd er flink bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.”

dersteuning wordt geboden zodat de
mensen het daar zelf kunnen organiseren. Ik ben dus aan het bedenken
hoe ik daar het beste invulling aan kan
geven. Dat kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld het starten van een Bed en
Break-fast of het leveren van een bijdrage aan een project. Maar het moet
uiteraard wel in Zuid Amerika zijn!”
En Jeroen, gaat hij dan mee?
“Die zit dat ook wel zitten. Jeroen
heeft een periode in Brazilië gezeten
dus die is ook bekend met het Latijns
Amerikaanse gevoel.”

Wat doe je nu voor werk?
Ik werk bij JoHo, een organisatie die
voorziet in informatie en coaching
rondom verblijf in het buitenland.
Daarnaast is er binnen JoHo een afdeling die de befaamde samenvattingen
aanbiedt aan studenten in Nederland
en elders. Ik werk op het hoofdkantoor in Den Haag en houd me voornamelijk bezig met de verzekeringen. Ik
heb het hier ontzettend naar mijn zin
en vind het werk heel leuk!

Kennen jullie elkaar al lang en sinds
wanneer wonen jullie samen?
“We wonen in dit huis voor het eerst
samen, dus ongeveer twee jaar. Maar
we kennen elkaar al acht jaar. We
hebben elkaar ontmoet bij Zorg &
Zekerheid waar we collega’s waren.
Jeroen is een echte Leidenaar. Het is
wel grappig dat onze achternamen
op elkaar lijken, hij heet namelijk
Bartelsman.”

Betekent dit dat je plannen om in Zuid
Amerika ontwikkelingswerk te gaan
doen nu van de baan zijn?
“Nou, niet helemaal. Ik denk er nog
wel eens over na om iets met ontwikkelingswerk te doen maar dan op een
andere manier dan zoals het voorheen
ging waarbij westerse organisaties de
mensen daar gingen vertellen hoe ze
het daar moesten gaan fixen. Ik vind
het veel logischer en beter dat er on-

Je schrijft leuke stukjes voor de buurtkrant, heb je ervaring met schrijven?
Ik vind het vooral leuk, bezig zijn met
taal. Ik schrijf ook een blog op WordPress. Aanvankelijk schreef ik veel
over politiek. Na mijn studie voelde
ik de drang om over onderwerpen te
schrijven die ik niet kwijt kon in mijn
afstudeerscriptie. Dat ging over de
agrarische hervormingen in Bolivia.
Er waren toen zoveel ontwikkelingen

Je bent druk bezig! Heb je nog tijd
voor andere hobby’s of liefhebberijen?
“Ik loop iedere zondag hard met een
vriendin en probeer op vrijdag naar de
sportschool te gaan. Maar dat laatste
is niet echt mijn hobby…Sinds kort
ben ik weer aan het paardrij den. In
Friesland had ik een eigen paard.
Maar toen mijn paard weg was had
ik geen zin om gewoon weer in de
manage te rijden waardoor paardrijden geen optie meer was. Achteraf
vind ik het zo stom dat ik me dat zo
lang misgund heb! Ik maak nu geregeld met vrienden buitenritten
in Noordwijkerhout.”
Zou je ooit weer terug willen naar
Friesland?
“Dat is een beetje een gewetensvraag.
Ik vind het een hele mooie plek,
met veel ruimte en natuur. Ik heb er
nog veel vrienden wonen die ik nog
geregeld zie als ik naar mijn ouders
ga. Ik merk wel dat ik steeds iets meer
van de regio en de mensen vervreemd
raak. Ook al ben ik er geboren, ik ben
en blijf “die Hollander” en dat wordt
wel eens vermoeiend. Ik kan daar lang
over uitweiden en ik wind me er soms
hopeloos over op. Dat is een teken
dat ik nog steeds van Friesland houd.
Maar ondertussen woon ik wel 15 jaar
in Leiden. Dat is langer dan ik ooit in
Friesland heb gewoond. Bovendien
ben ik ook wel gewend geraakt aan de
luxe van het leven in Leiden centrum.
Als ik daar naar de supermarkt wil heb
je echt een auto nodig. Ik denk dat ik
daar het geduld niet meer voor heb.” z
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SWAPfiets in de buurt

concept ontwikkeld.
De oprichters begonnen met 40 tweedehandsfietsen en die
waren binnen twee
weken weg. Het
werden er al snel
150, en zo groeide
het bedrijfje uit tot
een onderneming.
De voorband is
Delftsblauw zodat
de fietsen makkelijk te herkennen
zijn. In 2017 kwam
SWAPfiets ook naar
Leiden.

deuren heeft geopend. De locatie
is geweldig. Dicht bij het Centraal
Station en het centrum is om de hoek.
Omdat de winkel zo centraal ligt is er
veel traffic van klanten en potentiële
klanten. Dat is echt ideaal.

Hoe lopen de zaken
en wat zijn de plannen?
Swapfiets is inmiddels in 4 landen in
meer dan 50 steden actief. We hebben
inmiddels meer dan 125000 klanten.
We zullen de aankomende periode
blijven uitbreiden met nieuwe steden
en producten. Zo komt bijvoorbeeld
onze eigen E-bike binnenkort naar
Nederland! Swapfiets richt zich op
stedelijke gebieden, waar veel bewoners fietsen of waar fietsen steeds
populairder wordt. Europese steden
zien steeds meer de voordelen in van
de fiets als primair vervoersmiddel,
Swapfiets helpt de inwoners van deze
steden om vooruit te komen.

Zijn er verschillen tussen Swapfiets
klanten in Leiden en bijvoorbeeld
Amsterdam/Utrecht/Rotterdam?
Onze klanten uit de verschillende
steden zijn niet zo verschillend. Wel
merk je dat in steden als Leiden er
zorgvuldiger met de fietsen wordt omgegaan dan in grotere steden.

/ Maaike Kiestra

Het aandeel fietsen met een blauwe
voorband in Leiden neemt alsmaar
toe, en de leverancier ervan zetelt in
onze wijk. Tijd om eens nader kennis
te maken en uit te zoeken wat er zo
speciaal is aan deze manier van fietsverhuur. Dat het succesvol is, is zeker,
aangezien SWAPfiets nu al in meer
dan 50 steden in België, Duitsland en
Denemarken actief is.
Na een mailwisseling met het hoofdkantoor heb ik contact met Steffie van
de locatie 2e Binnenvestgracht 14.
Wat is Swapfiets eigenlijk?
Swapfiets is het grootste fietsabonnement ter wereld. Voor een vast
bedrag per maand krijg je van ons
een fiets en wij zorgen ervoor dat hij
het altijd doet. Gaat er iets kapot dan
kan je contact opnemen en komt een
van onze swappers naar jou toe, waar
je ook bent in de stad, om de fiets te
repareren of te vervangen (‘swappen’).
Swapfiets is daarmee de enige fiets
waar je altijd op kunt rekenen. Service
en reparaties zijn namelijk inclusief.
Wanneer gestart, op basis van welk
idee, waar begonnen en hoe?
Swapfiets is opgericht in 2015. De drie
oprichters zagen tijdens hun studententijd in Delft veel kapotte fietsen
over het fietspad rijden en vonden dat
dit veel beter en klantvriendelijker
moest kunnen. Met de overtuiging
dat de fiets het meest ideale vervoersmiddel is in de stad maar dat
mensen geen zin en tijd hebben voor
het onderhoud van de fiets, is het

Is Swapfiets alleen voor studenten?
Swapfiets is niet alleen voor studenten, maar voor iedereen in de stad die
vooruit wil.
Wij willen dat iedereen in de stad
moet kunnen fietsen, zonder daarbij
stil te hoeven staan.
Wie zijn de Leidse medewerkers?
In Leiden werken er voornamelijk
studenten. Deze studenten werken
dagelijks in verschillende shifts. Veel
van de studenten zijn lid van studentenverenigingen hier in Leiden en
omgeving.
Waarom in Leiden, waarom in onze
buurt?
Omdat Leiden een prachtig mooie Nederlandse stad is en simpelweg omdat
er veel studenten wonen in Leiden.
Tijdens de beginfase van Swapfiets
was onze hoofddoelgroep de student.
Swapfiets Leiden is dan ook een van
de eerste steden waar Swapfiets haar

Moet je een afspraak maken om langs
te komen?
Nee, dit hoeft absoluut niet. Het mag
uiteraard wel, als je graag verzekerd
wilt zijn van een afspraak op een
specifiek tijdstip dan kun je altijd een
afspraak inplannen. De winkel in Leiden ligt echter zo centraal dat het heel
veel klanten gewoon binnen komen
lopen.

Wat voor buren hebben jullie?
Wij hebben naast en boven ons allemaal studenten wonen. De hele straat
staat dan ook vol met Swapfietsen.
We passen goed in het straatbeeld
en faciliteren een behoefte onder de
buurtbewoners.
Wat vind je van onze buurt?
We vinden het een hele gezellige
buurt waar veel reuring is. We kennen
een aantal eigenaren van de café’s
die rondom onze winkel liggen. Daar
hebben we goed contact mee! Aan de
overkant zit Van der Werff, met mooi
weer zit het hele terras vol en dat geeft
sfeer aan de straat en buurt.
Wat we jammer vinden is dat er te
weinig plekken zijn waar je makkelijk en veilig je fiets kunt stallen.
Daarnaast rijden er veel stadsbussen
door onze straat. Er wordt door de
chauffeurs vaak erg hard en roekeloos
gereden. Het zou heel goed zijn als er
beter op wordt gehandhaafd.
Wat is kenmerkend voor deze buurt?
Het is altijd druk in de buurt. Veel
fietsers, bussen en voetgangers. Het
leeft hier echt.
Steffie, dankjewel voor deze informatie, leuk om jullie in onze buurt te
hebben! z
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English Page of Neighborhood Newspaper – edition 90
/ Eva Bartlema

Welcome to all English-speaking
residents and visitors of our beautiful
area!
This humble neighborhood newspaper has been produced and distributed four times a year since 1997,
this being the 90th edition. As you
may have noticed in the previous edition, we have now started experimenting with content in English, as more
and more non-Dutch speakers call
this area their home.
We would love to offer everybody the
chance to participate in our activities
and this newspaper is one of the main
ways you can find out which get-togethers are coming up!
Get to know your neighborhood
Apart from our neighborhood meetings, barbecues and receptions, this
newspaper always includes articles
about specific points of interest,
as well as in depth pieces on historical
events, the flora and fauna and the
people who live here.
As you can see on the front page, we
refer to the area as de Put in de Oude
Morsch, which translates to the well
in the Old Morsch. “Morsch”, in turn,
is a word that derives from the word
marsh, which gives you a pretty good
idea of what the area used to look like
in ancient times.
Segment: Morsstraat throughout
history
Our ever loyal contributor Hannie
Huisman has been writing a series of
articles about the history of the individual buildings in the Morsstraat.

In this edition, she will be zooming
in on Morsstraat nr 24, which is the
friendly neighborhood whiskey café
we all know as Lemmy’s. This also
happens to be the place where the
neighborhood comes together for a
drink at least four times a year!

one of the most frequently used words
in this leaflet. The word “borrel” is a
bit more complex but loosely translates to drink. It entails much more
though. If you want to find out more,
you’ll just have to come by and experience it first hand!

Segment: Behind the Front door
Another ongoing series is the “Achter de Voordeur” series by Daphne
Pohlman. She conducts casual but in
depth interviews with residents and
shopkeepers, so we can start putting
names with the faces we see walking
through our streets every day. In this
edition an interview with myself (Eva
Bartlema) is included, along with
some pictures (don’t hate the crocs!).

The first of September is when we will
be hosting the annual neighborhood
barbecue in the park beside the “de
Put” windmill.

Interviews with local shopkeepers
All though their business technically
lies just outside our neighborhood’s
borders, an interview with the canal
cruise and boat rental company Bootjes & Broodjes is justified, now that
they have taken residence in a shop in
the Morsstraat.
Another rental company that is showcased in this edition is Swapfiets, that
provides many of Leiden’s students
with bicycles. Their bikes stick out
between all others thanks to their blue
front wheels.
Upcoming events
Make sure to make your way to
Lemmy’s Café on the 8th of July
to meet up with your neighbors at
this season’s buurtborrel. The word
“buurt” is the Dutch word for neighborhood or vicinity, which is probably

Also, don’t forget to plan ahead for the
Leidens Ontzet festivities. For some,
this may be code for “flee the city for
two days and hope my house is still
intact when I return”. For others it
is nothing less than the best party of
the year. The neighborhood has its
own way of celebrating this. So if you
are planning to stick around on the
2nd and 3rd of October, makes sure
to check out the traditional crafts and
food in the old harbor area and say hi
to your neighbors.
More details about time and location
of our events can be found on the
front page of this edition.
Last page
The last page of every edition always
includes contact information of
people involved in the neighborhood
association, as well as the numbers
you can call with complaints (noise,
trash, etc).
If you have more questions about this
newspaper or how to contribute, feel
free to send an email to info@deoudemorsch.nl z
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Leidens Ontzet 2019
/ Eva Bartlema
Als je door de stad loopt tijdens Leidens Ontzet lijkt het alsof
het één groot evenement is. In werkelijkheid zijn het vele losse feestjes die allemaal door lokale horeca, verenigingen en
stichtingen worden georganiseerd.
Als je de kermis en de muziekpodia van Lemmy’s en Lazarus
buiten beschouwing laat, vinden de festiviteiten in de Oude
Morsch plaats in de Historische Haven. Voor sommige Leidenaren zijn de activiteiten op het Kort Galgewater een onbekend onderdeel van de 3 oktober-festiviteiten, maar daardoor is het niet minder de moeite waard!
Over de oorsprong vertelde Lukas Kortenhorst, voorzitter van
Stichting Historische Haven, het volgende:
“Het is ooit lang geleden begonnen als een manier om veel schepen hier naar toe te krijgen. Het ontstaan van de haven is daardoor ook gekoppeld aan drie oktober, omdat er na zo’n evenement gewoon een aantal zijn blijven liggen. Over de jaren is het
met bezoekende schepen steeds rustiger geworden. We willen er
eigenlijk weer nieuw elan aan geven, zodat het weer wat voller
komt te liggen met mooie schepen. Dat dat kan, hebben we bijvoorbeeld met Sail van afgelopen jaar gezien. De haven lag toen
gewoon lekker vol. Het is voor het publiek ook mooi om te zien
vanaf de kade.”
Historische Haven organiseert
De organisatie van de buurtactiviteiten ligt voor de aankomende viering van 3 oktober bij de Stichting Historische Haven, die afgelopen jaar succesvol betrokken was bij de organisatie van Sail Leiden 2018. Om deze reden kan dit jaar ook
worden gerekend op de inspiratie en het organisatietalent
van Esther Weidema, coördinator bij Stichting Sail Leiden.

Hutspot
Dankzij connecties die mede organisator Esther Weidema
heeft met Praktijkschool Het Waterland, is het idee ontstaan
om jonge Leidenaren samen met een aantal Leidse topkoks
zijn/haar favoriete hutspot te gaan maken. Deze topkoks zullen met elkaar gaan strijden om de lekkerste hutspotmaaltijd
neer te zetten.
De hutspot bereid volgens het recept van het winnende team
zal, op inschrijving, tijdens Leidens Ontzet worden geserveerd
op de binnenplaats van de Stadstimmerwerf en op het Kort
Galgenwater (misschien zelfs begeleid door een mooi deuntje
van het zeemanskoor).
Vrijwilligers gevraagd
Zoals je je kunt voorstellen, zal het tijdens het evenement
“alle hens aan dek” zijn. De organisatoren kunnen daarom
voor de organisatie vooraf of op de dag van Leidens Ontzet
zelf, nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken voor praktische hand-en-spandiensten.
De rollen waar je aan zou kunnen denken:
• Vrijwilliger muziekprogramma
• Vrijwilliger ambachtsmarkt
• Vrijwilliger hutspot
• Vrijwilliger opbouw en/of afbouw
Zou je een paar uur of een dagdeel mee willen helpen, mail
dan naar estherweidema@kpnmail.nl of bel of WhatsApp
naar: 0628786328.
Het belooft op 2 en 3 oktober weer een mooie belevenis te
worden voor de buurt en de stad als geheel. Houd de Facebook pagina van de buurtvereniging in de gaten voor de
meest actuele informatie. z

Buurtborrel
U I T N O D I G I N G

Onlangs opende wij onze nieuwe horeca zaak in
de Morsstraat. Natuurlijk willen wij dat niet
onopgemerkt aan u voorbij laten gaan.
Wij zouden het daarom leuk vinden om dit samen met u
te vieren onder het genot van een hapje en een drankje.
We nodigen u van harte uit om samen te toasten ter ere van
deze feestelijke aangelegenheid op

WANNEER?
HOELAAT?
WAAR?

zondag 14 juli 2019

van 16.00 uur - 18.00 uur
Morsstraat 25, 2312 BK in Leiden

Wij zouden het fijn vinden als u vooraf uw aanwezigheid
aan ons door wilt geven zodat wij onze catering hier op
af kunnen stemmen. U kunt dit doen door ons voor donderdag
11 juli een mail sturen op info@beerfoodforever.nl Mocht u
vragen hebben, neem dan gerust contact met op ons.

Na bestudering van alle bestaande onderdelen is besloten
vast te houden aan dezelfde kaders als voorgaande jaren. Elk
element is echter wel zorgvuldig tegen het licht gehouden.
Ambachtenmarkt
De kramen met traditionele ambachten zullen in 2019 weer
op het programma staan. Nieuw is het idee om dit jaar aandacht te besteden aan hedendaagse ambachten. Iemand die
hippe tassen maakt, heeft immers ook een vaardigheid die
de moeite waard is om uit te lichten. Of denk eens aan een
tattoo artist of iemand die werkt met gerecyclede materialen.

BAR & RESTAURANT

CHARCUTERIE

Ook kun je weer, ter plekke, heerlijke vers bereide broodjes
gerookte zalm eten aan de voet van Molen de Put.

MORSSTRAAT 25 | 2312 BK LEIDEN
INFO@BFFLEIDEN.NL | [T] 071-513 6172
WWW.BFFLEIDEN.NL

Muziek
Het muziekprogramma past ook in de setting van de historisch haven. Traditiegetrouw zullen liederen van zeemanskoor Rumor di Mare worden afgewisseld met de volksmuziek
van vrouwenkoor Er welt een traan. Dit jaar zal daar een passend optreden aan toegevoegd worden.
Zij zullen in een afwisselend programma van 13:30 uur
tot 17:30 uur optredens verzorgen in de omgeving van de
Stadstimmerwerf.
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Concept notulen Algemene Ledenvergadering van Buurtvereniging
‘De Put in de Oude Morsch’
/ Gehouden dinsdag 16 april 2019 in ‘De Brandspuit’, Narmstraat 20 te Leiden
Aanwezig: Ron van Zanten, Berend van Kampen, Jacky Zuiddam, John Coenraad, Lia Veelenturf, René Verdel, Leo,
Hannie Huisman (notulen), Malou van Hintum, Gosse Offringa, Ronald Timmermans, Nel Hansen, Maaike Kiestra.
Afwezig met vermelding: Ben Zech, John Marks, Mw. en hr. J.Brouwer en Laurens Dokter.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Maaike heet iedereen welkom en opent de vergadering. Zij zit de vergadering voor i.v.m. afwezigheid van
de voorzitter Ben Zech. Hannie zal daarom notuleren. De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de
Algemene Leden Vergadering van 17 april 2018 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Presentatie van de gemeenteplannen. René Verdel (wijkregisseur) geeft voorlichting over het beleid dat de
gemeente ontwikkelt op het terrein van wonen, verkeer en milieu. Dit is te zien op de site van de gemeente;
Beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’. Op korte termijn zouden er 1000 woningen in de stad
bij moeten komen. Men wil meer groen en minder stenen om de opwarming van de stad tegen te gaan en
wateroverlast te beperken. De binnenstad wil men autoluwer maken, en het fietsverkeer bevorderen.
Tot 2030 zou de stad 8.500 woningen extra nodig hebben.
Drie wisselende discussiegroepjes bespreken de thema’s wonen, verkeer en milieu.
Prioriteiten: Op het terrein van wonen vindt men het verkameren van woningen het grootste probleem,
daar naast is men bang dat de woonkwaliteit in de stad door de toename van toeristen en AirBNB te lijden
zal hebben. Men wil Leiden als woonstad en niet als Festivalstad! Meer sociale woningbouw in de wijk is
gewenst en ‘scheefwonen’ moet worden beperkt. Hoogbouw in en om het centrum moet worden vermeden.
Wat betreft verkeer is men bang voor een parkeerprobleem als de Morspoortgarage gesloopt gaat worden.
Handhaving wordt zéér op prijs gesteld. Men wil een bord voor de poort waarop staat dat men een doodlopende weg nadert. Brommers moeten in de stad worden geweerd. Men wil fietsenstallingen en oplaadplekken
voor fietsers en auto’s. Men wil zo min mogelijk grote vrachtwagens in de Morsstraat, liever kleine elektrische
busjes. Men wil distributiepunten voor pakketjes. Men wil ruim baan voor de fietsers.
Wat betreft milieu is men bang voor fijnstof, dit moet gereduceerd worden. Men vindt lawaai van horeca en
evenementen vervelend. Men wil groene daken en zonnepanelen en collectieve warmwatervoorziening.
Men wil waterberging op de daken en de wijk vergroenen.
Afronding en suggesties door René Verdel: Het melden van problemen en overlast is erg belangrijk. Daarnaast
zouden de wijkverenigingen meer moeten samenwerken, dan heeft men meer invloed op het gebeuren in de
stad. Het is jammer dat het voorzittersoverle g is doodgebloed. Als de bewoners samenwerken, staan ze sterker.
Jaaroverzicht 2018 en financieel verslag. Nel geeft een toelichting op de jaarrekening. Saldo kasgeld en
banksaldo van de Put in de Oude Morsch op 01-01 is ongeveer gelijk gebleven. De inkomsten uit contributies
zijn iets gedaald. Het aantal leden is met 3 afgenomen door verhuizingen. Inkomsten uit advertenties blijven
gelijk. Er staat nog een advertentie waarvan de betaling nog open staat, wordt aan gewerkt. Wij hebben dit
jaar een bijdrage van €300,- gegeven voor de 3 okt 2018-viering aan de historische haven. De bankkosten zijn
gelijk gebleven. De algemene kosten zijn iets hoger door lief en leed. De kosten van de buurtborrels zijn in
2018 is door lagere opkomst gedaald. De buurtbarbecue is zoals alle jaren een succes geweest, de kosten
waren lager dan voorgaande jaren. Dit heeft als reden dat wij de bankjes en tafels niet hebben gehuurd dit
jaar. Ze zijn door Ronald van Zanten beschikbaar gesteld. De kosten van de Buurtkrant zijn gelijk gebleven.
De kosten van de website zijn gelijk gebleven. De bijdrage van de Put aan 3 oktober is gemaximeerd op € 300,-.
De begroting van 2018 is niet gerealiseerd zoals gepland doordat de 3 oktober niet door ons is georganiseerd.
De buurtvereniging teert iets in op het vermogen. Dit is gewenst omdat de gemeente niet graag ziet dat buurt
verenigingen een te hoog eigen vermogen hebben (meer dan twee keer de gemeentelijke jaarsubsidie).
Al enkele jaren zijn we daarom bezig voorzichtig in te teren.
Kascommissie. John Coenraad en Berend van Kampen hebben alles nagezien en goed bevonden. De penning
meester krijgt decharge. Berend van Kampen en Ron van Zanten stellen zich beschikbaar voor de kascommis
sie voor het volgend jaar.
Begroting 2019 (Nel). Aftreden van het huidige, en kiezen van het nieuwe bestuur. Ben wil wel voorzitter blij
ven en Nel penningmeester, zij worden met algemene stemmen herkozen. Hannie zegt te willen stoppen met
haar bestuursfunctie, John wil haar functie overnemen. Maaike stopt als secretaris, haar functie wil Malou
overnemen. Dit alles wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
Wat verder ter tafel komt. Lia stelt dat er nog steeds geen evaluatie over de Morsstraat is geweest. Ben zou
hiervoor een vragenlijstje opstellen en bij de bewoners van de Morsstraat in de bus doen, dit is niet gebeurd,
maar willen we nog wel doen. Lia vind de Morspoort nog steeds onaanvaardbaar. Gesteld wordt dat deze kwes
tie is afgerond. Lia kan zich hier niet in vinden en wil actie ondernemen. Gevraagd wordt of er paaltjes in het
voorste deel van de Narmstraat kunnen komen. Dit kan aan de wijkboa worden voorgesteld omdat men soms
hinder van het verkeer ondervindt. Maaike zal de nieuwe gegevens van de wijkagent aan Ron doorgeven.
Met dank aan de voorzitter wordt de vergadering afgesloten.
Leiden, 19 mei 2019 opgesteld door Hannie Huisman. z
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/ Nel Hansen

Kennismaking
John Coenraad
Anderhalf jaar geleden heb ik besloten om als bestuurslid te stoppen, met
als reden dat mijn werk het niet meer
toeliet. Er werd veel flexibiliteit van
mij gevraagd qua werkuren en dat was
niet meer te combineren met mijn
werkzaamheden als bestuurslid.
Ik ben iemand die ergens 100% voor
wil gaan. Gelukkig werk ik sinds een
half jaar bij een bedrijf dat begrijpt
dat ik wel flexibel ben, maar mijzelf
niet in tweeën kan splitsen. En dat
ook begrijpt dat werken voor de com-

munity net zo belangrijk is als betaald
werk. Dus ben ik dankbaar dat het
bestuur en de leden mij weer geaccepteerd hebben als bestuurslid.
We gaan er weer voor!
Denk en doe mee met ideeën of
wensen om uw wijk en stad te verbeteren op het gebied van leefbaarheid,
leefomgeving, milieu, veiligheid,
verkeer en evenementen. En help de
buurtvereniging om de juiste keuzes
te maken op het gebied van energie
en natuur voor specifiek onze wijk en
stad en het klimaat op aarde in het
algemeen.
Als u meer wil weten, stuur een mail
naar info@deoudemorsch.nl of
spreek één van de bestuursleden van
de Buurtvereniging aan in de wijk.

Bestuurslid
De Put in de Oude Morsch.
John B. J. Coenraad

/ Nel Hansen

Even voorstellen: Malou van Hintum
de nieuwe secretaris van de Buurtvereniging
de Leidse kunstenaar Theo van Doesburg die daar ooit woonde. En, last but
not least, de brug naar de Rembrandttuin, die dankzij actievoerende buren
aan beide zijden van het water gelukkig nooit bruin en zwart is geverfd.
En ook het beroemde Singelpark loopt
door onze buurt.

Dag beste buurtgenoten, ik ben de
nieuwe secretaris van jullie Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’:
Malou van Hintum, Narmstraat 22,
secretaris@deoudemorsch.nl.
Wellicht kennen sommigen mijn
hond Storm, die witte krullenknuffelaar. Nou, ik ben dus de vrouw die er
vaak naast loopt.
Ik ben ooit afgestudeerd als politicoloog, werk fulltime als wetenschapsjournalist en dagvoorzitter/moderator

(zie: www.malouvanhintum.nl) en
woon ongeveer vijftien jaar in deze
buurt. Een leuke buurt, vooral sinds-ie
wat groener aan het worden is.
Hoe meer stok- en klimrozen, druiven,
kamperfoelie, tulpen en lavendel, hoe
beter! Een mooie buurt ook, met de
oude Morschpoort; molen De Put;
de historische haven; museum Volkenkunde met zijn prachtige wakakano; het voor Kort Galgewater nummer 3 in de straat afgebeelde vignet
van kunstblad De Stijl, opgericht door

Ik vind het hier fijn wonen, en daarom
wil ik me voor onze buurt inzetten.
Want de leefbaarheid en gezelligheid
staan onder druk door de verkamering, de groeiende evenementenagenda van de gemeente, de toename van
toeristen en de plannen voor bebouwing en herinrichting van de ruimte.
Bijvoorbeeld: hoe hoog wordt het
appartementengebouw dat straks
op de plek van de Morspoortgarage
verrijst? Willen we dat wel? En waar
blijven onze auto’s als er op die plek
geen parkeerplaatsen meer zijn?
Natuurlijk ben ik niet tegen verandering. Maar ik hecht er wel aan dat de
Oude Morsch een woonbuurt blijft,
en dat alles wat onze buurt sfeervol
en aantrekkelijk maakt, alleen maar
meer en beter wordt! Daar doen wij
ons voordeel mee, en Leiden als stad
uiteindelijk ook.
Malou van Hintum 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, Nel Hansen, Hannie Huisman, Maaike Kiestra, Daphne Pohlman,
Malou van Hintum, Ben Zech
Eindredactie: Maaike Kiestra
Opmaak & Vormg. advert.: Albert Claproth
Oplage: 450 exemplaren
Frequentie: 4x per jaar
Verspreiding: De buurtkrant wordt door
Fer Hansen 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 Nel Hansen,
Narmstraat 29, tel: 071-513 45 85 of mail
naar buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
7 september 2019 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Malou van Hintum
Nel Hansen
Hannie Huisman / bestuurslid
John Coenraad / bestuurslid

voorzitter@deoudemorsch.nl
secretaris@deoudemorsch.nl
penningmeester@deoudemorsch.nl
hanniehuisman@ziggo.nl
john.coenraad@tiscali.nl

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met Malou of Nel.
Lidmaatschap
Wilt u lid worden van de buurtvereniging?
Dit kan voor 7 euro per jaar.
U krijgt bij lidmaatschap een gratis drankje tijdens iedere buurtborrel. Meld je aan via info@deoudemorsch.nl
Rek: NL13 INGB 0006 2176 80. 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

