6 mei Tentoonstelling ‘Bewegen in Leiden’
Wethouder Paul Dirkse opent op vrijdag, 6 mei de tentoonstelling ‘Bewegen
in Leiden’. De opening vindt plaats om 17.00 uur (inloop va 16.30 uur) in De
Arcade, Octavialaan 63 in Leiden (Roomburg). De tentoonstelling laat in
een reeks prachtige foto’s zien op welke verschillende manieren mensen in
beweging zijn in Leiden. Op initiatief van Paul Mulder, eigenaar van Visser
fysiotherapie en sport, hebben 10 fotografen van de fotogroep Foto+ van
RobBeurseFotografie zich gestort op het thema ‘Bewegen in Leiden’. Het
resultaat is een prachtige tentoonstelling van 10 foto’s die elk de
persoonlijke interpretatie van de fotograaf van dit thema laat zien:
herkenbaar bewegen in herkenbaar Leiden. Deze tentoonstelling is van 7
mei tot 7 juli te zien in De Arcade, Octavialaan 61 in Leiden (Roomburg).

Bovenstaande foto is gemaakt door Tom Reedijk en maakt onderdeel uit van de tentoonstelling.

9 mei Workshop Leer vuur maken zonder lucifers!

Hoe maakten de Romeinen vuur? Op maandag, 9 mei van 15.30-17.00 uur kan je
het leren van een echte Romein in Park Matilo! En als het vuur brandt gaan we er
iets lekkers op bakken.
De workshop is voor kinderen van 8-12 jaar en start bij de Fabrica, het
bezoekerscentrumpje in aanbouw midden in het park. Deelname is gratis, wel van
tevoren opgeven via muma@parkmatilo.nl i.v.m. beperkt aantal plaatsen.
10 mei Een avond voor ideeën over de inrichting van Meerburg in Huis van de
buurt Matilo

Er staat de komende jaren veel te gebeuren in de wijk Meerburg. Wat gaat er met
de flats gebeuren, hoe komt de nieuwe energievoorziening er uit te zien, waar en
hoe zou er nieuw gebouwd kunnen worden en hoe willen we met het groen
omgaan mede in het kader van ons klimaat? Diverse buurtbewoners hebben
aangegeven graag actief mee te willen denken om zodoende vanuit de wijk tot
voorstellen te komen. De Wijkvereniging en de klankbordgroepen van huurders
van Portaal en de Sleutels organiseren deze bijeenkomst om ideeën uit te wisselen
over de diverse onderwerpen. Er komen bewonersinitiatieven

van
elders aan bod, die met succes een verandering in hun wijk
hebben weten te realiseren. De opzet is dat er groepjes gaan
komen, die zich willen verdiepen in een van de onderwerpen.
Kom dus dinsdag,10 mei om 19.30 uur vertellen wat u belangrijk vindt of graag
anders zou willen zien en wat daarvoor nodig is.
15 mei Leidse Marathon komt door Meerburg en Roomburg

Op zondag,15 mei zal de 10km wedstrijd wederom door de wijken
Roomburg en Meerburg lopen, onder meer door de Octavialaan langs
de Arcade, de Agrippinastraat en door park Matilo! De organisatie zoekt
nog mensen die op zondagmiddag 15 mei als vrijwilliger langs het
parcours door de wijken willen staan. Qua tijdsbesteding gaat het
waarschijnlijk om een korte briefing en (maximaal) een uur langs het
parcours tussen 14.30 en 15.30 uur. Er zijn nog acht vrijwilligers
nodig. Stuur een e-mail of whatsapp naar Tom Leest als je mee wilt
helpen! tom_leest@hotmail.com 0652320088

