
 

 

 

De Arcade heeft een zonnedak! 

Wethouder Fleur Spijker en de voorzitter van Zon op Leiden hebben op 10 december een 

zonnepaneel gemonteerd op het dak van de Brede School de Arcade. Dat paneel is 1 van de 194 

panelen die op dit gemeentelijk pand komen te liggen. 

Energie coöperatie Zon op Leiden is mede ontstaan als uitvloeisel van onze wijkenvisie Roomburg-

Meerburg. De ambitie daaruit om te komen tot energie neutrale wijken was aanleiding voor Jaap 

Stokking, voorzitter van wijkvereniging Roomburg,  

om met enthousiastelingen elders uit de stad deze energiecoöperatie op te richten. Zon op Leiden 

realiseert grote zonnedaken voor mensen die geen panelen op hun eigen dak kunnen leggen.  

 

De Arcade is het tweede zonnedak van Zon op Leiden. De gemeente zal de komende jaren nog meer 

daken beschikbaar stellen, en de energiecoöperatie is ook in gesprek met andere dak 

eigenaren. Voor meer informatie en om zelf mee te doen in een  

volgend zonnedak: www.zonopleiden.nl. Wil je op je eigen dak zonnepanelen, maar twijfel je nog? 

Neem contact op met onze werkgroep duurzaamheid: roommeerburg@gagoed.nl die hierover 

wijkacties organiseert. 

 

 

http://www.zonopleiden.nl/
mailto:roommeerburg@gagoed.nl


Saturnalia 19 december gaat online  

 

In de ROME-krant werd de viering van de Saturnalia, de Romeinse Kerst, aangekondigd. Dit zou 

plaatsvinden in het huis van de buurt Matilo. Door de aangescherpte Corona Maatregelen is gekozen 

voor een andere opzet. Vier je mee?  

Dat kan gewoon vanaf je bank, want het festival is online! Vanaf 19 december geven Romeinen en 

buurtbewoners hun beste partytips op de website www.parkmatilo.nl/saturnalia. Maak een Romeins 

gerecht, leer Romeins goochelen,  

maak kleine cadeautjes voor elkaar en nog veel meer! Bestel van te voren je Saturnalia Pakket met 

daarin alles wat je nodig hebt om de online workshops thuis te volgen.  

Ophalen kan op 19 december tussen 12.00-14.00 bij Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126 in 

Leiden. Kosten: 5 euro per pakket. 

 

Liever (ook) iets live beleven? Ga dan op 19 december tussen 13.00-14.30 uur mee met een 

rondleiding door Park Matilo (ons eigen Unesco Werelderfgoed!) door een (bijna) echte Romeinse 

soldaat. Kosten: 5,99 p.p. 

  

 

http://www.parkmatilo.nl/saturnalia

