Verslag bijeenkomst over Verkeer en Voedselteelt in de wijken
Op 9 juni jl. is een aantal wijkbewoners over deze onderwerpen met de
wijkvereniging in gesprek gegaan. Hierbij treft u het verslag aan. Heeft u vragen,
of wilt u meedoen, stuur ons een mail of vul het contactformulier op de website in.
U krijgt altijd antwoord!

Kruidenworkshop Historische Tuinen Matilo
Op zondag 17 juli van 13.00-14.30 uur organiseert Stichting Mooi Matilo een
workshop over de kruiden uit de Historische Tuinen Matilo. De Romeinen en
middeleeuwers gebruikten kruiden voor hun gezondheid, verzorging en in hun
eten. Doe net als zij en maak een zalfje, kruidenzout en heerlijk middeleeuws
parfum tijdens deze geurige workshop! We verzamelen bij de Fabrica, het houten
gebouwtje midden in Park Matilo. Kosten: 6,50, aanmelden via
https://parkmatilo.nl/kruidenworkshop-historische-tuinen-matilo-17-7-2022

Vanaf zaterdag 16 juli kunt u weer iedere twee weken meevaren over
de “Romeinse” Rijn naar Park Matilo, Unesco Werelderfgoed!
Met een Romeinenspecialist aan boord als gids, vertrekt u om 10.00 uur in een comfortabele
sloep voor een vaar- en wandeltocht van een kleine drie uur.
Bij het voormalige fort Matilo gaat u aan land: hier bewaakte 2000 jaar geleden het Romeinse
leger het Kanaal van Corbulo. Hoor hoe de soldaten in dit fort leefden, welke ontdekkingen
archeologen hebben gedaan en geniet van de prachtige historische tuinen.
Een lekkere snack wacht op u bij de “Fabrica” , waar u even kunt zitten. Bij regen gaan we
naar “De Romein” aan de rand van het park.Na deze relaxte onderbreking varen we verder
over de Romeinse Rijn en bent u tegen 13.00 uur weer terug op de Apothekersdijk in Leiden.
Kosten:
Voor dit unieke arrangement betaalt u slechts € 25,- per persoon. Kinderen 0-3 gratis.
Kinderen 4-10 € 15,- per persoon. Informatie en reserveren via sloepennetwerk.nl

Gratis aanmelden voor de nieuwsbrief:
via: bestuur@wijkroomburg.nl of www.roommeerburg.nl
Afmelden via: bestuur@wijkroomburg.nl

