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Voorwoord!
Van de redactie
Beste lezer,
Na een prachtige zomer, die hopelijk
nog even voortduurt, presenteren wij u
de tweede editie van de gezamenlijke
wijkenkrant Meerburg en Roomburg. Wij
zijn trots op het tweede exemplaar! Onze
oproep om een mooie titel te bedenken
heeft geleid tot een nieuwe naam ‘De
RO-ME, krant’ met dank aan Monique
Engels van de Drususlaan. Een leuke
vondst, die ook nog eens mooi past bij
het nieuwe Limes-park Matilo, dat symbolisch tussen de beide wijken ligt. Op
5 september is de officiële opening met
bestuurders van de provincie en de stad
Leiden. Op zaterdag, 7 september vindt
de opening van het park plaats speciaal
voor de bewoners en organiseren wij het
wijkenfestival. Het wordt een groot feest
voor jong en oud. In dit nummer vindt u
alle informatie over deze openingsfestiviteiten en leest u over de betekenis van
het park als cultuurhistorische erfenis
van het Romeinse rijk, dat hier zijn noordelijke grenzen had.
Behalve ons mooie nieuwe park delen
de beide wijken meer zaken. Zoals de
voorzieningen die de IJsselkade en het
Hof van Roomburgh bieden. Dit najaar
gaat het winkelplein eindelijk op de
schop! Met de gemeente is in juli overleg geweest over de plannen en de uitvoering hiervan. Ook de winkeliers en de
kinderopvang worden hierbij betrokken.
Dit levert straks een fraai plein op met
nog meer levendigheid en ontmoetingsplaatsen voor bewoners.

meer over meer in dit blad.
De bereikbaarheid van de stad is momenteel een belangrijk aandachtspunt
van de gemeente Leiden. De aandacht
gaat daarbij vooral uit naar het centrum.
Om ook de belangen van de ‘buitenwijken’ over het voetlicht te krijgen, is constant aandacht geboden van de Wijkverenigingen.
Samenwerking van Meerburg en Roomburg op deze terreinen is daarom nuttig
en effectief! Samen staan we sterk en
kunnen we een breder platform vormen.
Maar ook uw actieve inbreng is nodig
om onze stemmen in de gemeente te
laten klinken. Leest u dus deze krant en
laat u inspireren door de artikelen daarin.
Wij ontvangen graag uw ideeën en plannen en gaan dan met u in gesprek om te
zien hoe we dit samen mogelijk kunnen
maken.
Maar eerst gaan we feest vieren in het
Park. Wij hopen dat u in grote getalen
aanwezig zult zijn.
Veel leesplezier en graag tot 7 september in het Castellum!
Ankie Verlaan en Liesbeth Dijkdrent

Het is geweldig nieuws dat er geld is gevonden voor een verkeersveiligere kruising bij de Julius Caesarburg. U leest hier
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Woonservicezone
Het hof van Roomburgh heeft op de begane grond een aantal
voorzieningen, dat samen een mooi zorgaanbod vormt voor de
wijken Meerburg en Roomburg. Een kennismaking met de Fysiotherapeut en de Psycholoog.
De Fysiotherapeut
Leonie van der Bruggen is praktijkhouder van het centrum voor Fysiotherapie
en Revalidatie. Vijfentwintig jaar geleden
begon zij in de Lekstraat met dokter Lely
van de huisartsenpraktijk in portocabines met haar werk. De bedoeling was
dat zij deze huisvesting minstens tien
jaar zouden gebruiken, maar de directeur van het zorgcentrum Roomburgh
bood hen aan om in te trekken op de
begane grond van de aanleunwoningen. Sindsdien bevindt zich daar de kern
van de woonservicezone.

Voortdurende
bijscholing is een
verplichting!
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Leonie van der Bruggen, die nog steeds
met veel passie haar vak als fysiotherapeut beoefent, geeft een mooi historisch
overzicht van haar praktijk en de omgeving. Meerburg en Roomburg. Zij vertelt
met glinsterende ogen over de start van
het medisch centrum in de plint van het
aanleunwoningencomplex, in ruil voor

een extra verdieping op het bestaande
pand. Op advies van Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid, die constateerde dat
er in deze wijk onvoldoende voorzieningen waren, startte zij met haar Fysiopraktijk voor de bewoners van Meerburg. In
1994 kreeg zij de patiënten uit het asielzoekerscentrum erbij. In de jaren daarna
is de praktijk uitgebreid met twee collega’s.
Fysiotherapeuten kunnen, net als artsen,
niet hun hele loopbaan met één opleiding volstaan. Voortdurende bijscholing
is een verplichting en bij Leonie en haar
collega’s leidde dat tot verschillende
specialisaties, zoals o.a. psychosomatische fysiotherapie (door collega Fieneke
Griffioen) en oedeemtherapie (door
collega Margot van Nes). Daarnaast revalideert de praktijk vooral mensen die
een orthopedische operatie aan bijvoor-

beeld heup of knie hebben gehad. Zelfs
van buiten de regio worden patiënten
daarvoor naar deze praktijk verwezen.
Daarnaast is er natuurlijk veel vraag naar
de behandeling van schouder- en rugklachten en sportblessures.
Door haar actieve inzet is Leonie ook lid
van het CVA-netwerk en aangesloten bij
ParkinsonNet. Zij geeft daarover instructie aan collega’s en verzorgenden van
Roomburgh . De positieve opbrengst
van deze netwerken leiden er nu toe dat
zij ook gaat deelnemen aan een MS-netwerk en een Heup/Knie-netwerk.
Leonie constateert dat de praktijk goed
loopt en geen wachttijden kent. Binnen
twee dagen kunnen patiënten bij haar
of haar collega’s terecht. Deze patiënten komen uit Meerburg en Roomburg,
maar ook van het Waardeiland, uit de
Professorenwijk en uit Leiderdorp. De
bewoners van Verzorgingshuis Roomburgh die nu, vanwege de verbouwing,
elders verblijven, komen met de regiotaxi terug voor behandelingen en gaan
dan ook even bij hun vertrouwde Spar
langs.
De kracht van deze praktijk is de persoonlijke aandacht en de begeleiding 1
op 1. Veel patiënten waarderen dat. Wel
is de oprichting van een kleine groep
Parkinson patiënten in de planning
Fieneke Griffioen,
die met een patiënt oefent op de mat.

Voor haar doelgroep vindt Leonie de
bussluis tussen de wijken wel een bezwaar. Zij lost dit op met huisbezoeken,
maar zij zou graag een andere oplossing
zien voor de bewoners die slecht ter
been zijn.
Langzamerhand verjongt het patiëntenbestand en is een toename te zien van
de geblesseerde schooljeugd. De fysiopraktijk heeft goede contacten met andere partijen in Meerburg en Roomburg.
Zo is er een intensief contact met vrijwilligers uit Matilo en met de bewegingsgroep van Joke van Polanen; er is een
korte lijn met verpleegkundigen in de
wijk en met Activite. Leonie juicht een
aanpak van de IJsselkade, als aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de bewoners, zeer toe. Ook hoopt ze op een
goede en snelle aanpak van de Meerburgerkade, want die ziet er nu, als entree
van de wijk, treurig uit. Wij hopen dit met
haar (red.)

De Psycholoog
In het hof van Roomburgh is de praktijk
gevestigd van (eerste en tweedelijns)
psycholoog, Erik van der Put. Vanuit zijn
kamer heb je mooi uitzicht op de tuin
van Roomburgh. Als eerstelijns psycholoog werkt hij als generalist, die acute en
niet gecompliceerde problemen in een
aantal gesprekken kan aanpakken. Als
tweedelijns psycholoog behandelt hij
meer complexe problemen. Tweedelijns
psychologen zijn vaker verbonden aan
instellingen, maar Van der Put doet dit
als vrij gevestigd psycholoog en richt zich
vooral op cognitieve gedragstherapie.
Wijkgericht werken
Van der Put werkt wijkgericht en vindt
dat de zorg in het algemeen meer wijkgericht georganiseerd zou moeten worden. Op dit moment wordt daarover veel
gesproken in het kader van de veranderende wetgeving. De wijkteams zullen

Voorzieningen in
Meerburg zouden
wederzijds contact
aantrekkelijk
moeten maken!
er ongetwijfeld komen voor de lichtere
stoornissen, die dicht bij huis kunnen
worden aangepakt.
Zwaardere klachten of psychiatrische
behandeling blijven doorverwezen worden naar gespecialiseerde instellingen.
Van der Put, al meer dan dertig jaar werkzaam in Leiden en omstreken, merkt op
dat specialisatie nadelen heeft, omdat
stoornissen elkaar vaak overlappen. Een
generalist kan in dat geval een betere
behandeling bieden, dan een specialist. Wijkgebonden zorg werkt effectiever, omdat de behandelaar dan ook de
mensen en hun omgeving kent. Van der
Put heeft de wijk zien verouderen, maar
heeft in zijn praktijk weinig gemerkt van
de “verkleuring” van de wijk. Er komen
wel meer Engels sprekende expats.
De vergrijzing leidt ertoe dat meer huisbezoeken moeten worden afgelegd,
voor hem geen probleem, want hij fietst
graag door de wijken.
Het valt hem op dat er weinig dynamiek
is tussen de wijken Roomburg en Meerburg en dat het lijkt alsof de bussluis daar
een rol in speelt. Beide wijken zijn qua
sociale opbouw heel verschillend, maar
de voorzieningen in Meerburg zouden
wederzijds contact aantrekkelijk moeten
maken en het bewonersverkeer verlevendigen. Momenteel is er nog weinig
samenwerking met andere voorzieningen, zoals die in het buurthuis Matilo
en in de Arcade worden aangeboden.
Hij is echter optimistisch dat die samenwerking er komt, als de veranderingen
in de zorg de bestaande muren hebben
gesloopt. Gemeenten en verzekeraars
moeten die samenwerking stimuleren
met als motto dat de kwaliteit van leven,
waaraan samenwerking bijdraagt, de
volksgezondheid verbetert.
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Scouting Sint Jozef

Ambulante handel in de wijk

De Kaasboer
Iedere vrijdagmiddag rijdt Peter Heemskerk met zijn herkenbare
bestelbus door de wijk om zijn kazen aan de man te brengen. Dat
doet hij al sinds 2008. Hij herinnert zich de eerste keer nog goed:
het was juni en de straten waren versierd met vlaggetjes voor het
WK Voetbal.
Bij het inrijden van de eerste de beste
straat, nam hij een hele trits vlaggetjes
mee aan zijn antenne. Dat werd hem
niet in dank afgenomen, maar gelukkig
heeft hij het met zijn charme en een lekker stukje kaas weer snel goed kunnen
maken.

Dat was niet mijn
roeping, venten past
veel meer bij mij!

Roomburg vroeger
Als jongeman kwam hij in de jaren ’80
ook al in deze contreien. De tuinders,
Leo en Ben Van Vliet kweekten bloemkolen in dit gebied en waren goede afnemers. Peter leverde de kaas en kreeg in
ruil bloemkolen mee voor zijn moeder.
Een mooie ruilhandel.
Hij vertelt enthousiast over zijn herinneringen aan die tijd. Zo weet hij nog,
dat er een Ladderfabriek stond vlak bij
het bruggetje van Sjaak van Dijk. Zijn
vrouw had daar een hondenkennel en
zo is het gebeurd dat hij op een dag met
een zwarte labrador in zijn bus naar huis
terugreed. De zoon van Van Dijk ging als
hobby kano’s maken. Dit was blijkbaar
een goede richting, want dit leidde tot
Watersport Van Dijk, gevestigd op het
bedrijventerrein Roomburg.
De wijk nu
Nadat het terrein ontgonnen werd als
bouwlocatie had hij hier lange tijd niets
meer te zoeken. Tot een paar vaste klan-
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ten uit Leiden hierheen verhuisden en
hem vroegen om langs te komen.
Peter voert een breed assortiment van
Noord-Hollandse kazen. Als aanvulling
heeft hij ook wat Franse kaasjes, boter,
eieren, koek en snoep in zijn wagen.
Maar de hoofdmoot is Nederlandse kaas,
dat is zijn specialiteit.
Van maandag tot en met vrijdag rijdt
hij met zijn bus langs klanten in Leiden,
Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest
en Alphen aan de Rijn. Hij heeft ook wel
eens een winkel gehad, maar die heeft
hij na een jaar alweer opgedoekt.

Over Bevers
en Welpen in de wijk!
Scouting Sint Jozef neemt de
Loods over van de gemeente.
In het Matilo Magazine heeft
u het interview kunnen lezen
met Marieke de Kok.
Wij hebben nog enkele vragen
over de toekomst die we haar
voorleggen.
Wanneer gaat scouting verbouwen?
Vanaf september gaat Sint Jozef echt
aan de slag met de Loods. Er zal een verdieping op het pand gezet worden en
op de begane grond worden drie aparte
speellokalen gecreëerd. Het pand wordt
helemaal opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.
Waarom wil scouting naar deze wijk komen?
Sint Jozef is nu gevestigd aan de Alexanderstraat. De huidige huisvesting wordt
te klein en voldoet niet meer aan de
eisen van deze tijd. Sint Jozef is enkele
jaren geleden gaan uitkijken naar een
nieuw onderkomen. Dat scouting midden in een park kan komen is niet alleen

een oplossing voor een simpel huisvestingsprobleem. Het betekent dat Sint
Jozef voortaan in een park mag ‘draaien’
Dat onze jeugdleden makkelijk naar
buiten kunnen, dat we spelletjes in het
groen kunnen doen. Dat is uniek in Leiden.
Vertel eens iets over Sint Jozef.
We bestaan bijna 35 jaar en wij zijn ooit
begonnen met één speltak. Nu hebben
we er acht. We hebben zo’n honderd
leden en het leidingteam is 25 man en
vrouw sterk. Bij ons kunnen kinderen terecht vanaf 4½  jaar. De oudste speltak is
bedoeld voor 23-plussers. De vereniging
is heel hecht, het leidingteam jong maar
ervaren. De meesten zijn ooit als jeugdlid begonnen. We staan open voor iedereen en dat maakt onze vereniging ook
heel veelzijdig.   
Wat kunnen we als omwonenden van
Sint Jozef verwachten?
We willen niet alleen activiteiten organiseren voor onze eigen leden. We willen

ook activiteiten opzetten voor alle kinderen uit Roomburg en Meerburg. Wij
zullen vooral op vrijdagavond en in het
weekend de Loods gebruiken. Doordeweeks willen we de Loods verhuren aan
allerlei maatschappelijke organisaties.
Daardoor zullen er allerlei activiteiten in
de wijk komen. . Het is niet de bedoeling
de Loods te verhuren aan grote feesten en partijen, maar een kinderfeestje
moet kunnen.

Wie vragen heeft over Scouting Sint Jozef, de Loods, de
verbouwing of verhuur kan
contact opnemen via stichting@stjozef.nl. Op www.stjozef.nl staat allerlei informatie
over de vereniging en daar is
ook een speciale pagina over
de nieuwe huisvesting.

‘Dat was niet mijn roeping. Venten past
veel meer bij mij, het is een vrij leven en
je hebt veel meer persoonlijk contact,
dat maakt het leuk.’
Peter deelt graag uit voor wie wil proeven van de 45 soorten kaas in zijn wagen. Kinderen en zelfs hondjes krijgen
altijd een stukje als het mag. De wisselwerking met het publiek in Roomburg is
prima. De mensen zijn open en in voor
een praatje. Daarom sluit hij hier met
plezier zijn werkweek af , want Roomburg is lest best.
Goed om te weten, als je het weekend
in wilt gaan met een lekker stukje kaas!
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Stichting
Mooi Matilo

In 2001 begon Tom een eigen bedrijf
en bleef als Hazenberg Archeologie betrokken bij Matilo. De gemeente Leiden
vroeg hem mee te helpen met de PR/
communicatie rondom dit project via
een website en het Matilo Magazine.
Daarin worden allerlei initiatieven en
wetenswaardigheden vermeld, zoals het
plan van de Romeinse Limes.
Matilo, als deel van de
Romeinse Limes.
Door meer vondsten in onze omgeving
zoals Valkenburg, Woerden en Bodegraven is dit idee ontstaan. Langs de grenzen van het Romeinse Keizerrijk, van
Katwijk naar Arnhem gaan zes knooppunten een culturele en toeristische attractie vormen, met aantrekkingskracht
voor een breed publiek. Een van deze
knooppunten is het Archeologisch Park
Matilo. Om het publiek door het park te
leiden, moet contact gezocht worden
met allerlei netwerken in de regio, zodat
Matilo wordt opgenomen in de bestaande fiets-, wandel en vaarroutes.

Interview met Tom Hazenberg,
interim voorzitter van de
Stichting Mooi Matilo.
In de vorige wijkkrant maakten wij melding van de oprichting van de Stichting
Mooi Matilo door Tom Hazenberg. Dit riep veel vragen op van bewoners: Wat
gaat die Stichting precies doen, hoe kunnen we hierin betrokken worden, het
gaat om ons Park en wie is Tom Hazenberg? Tijd voor een interview.

Voor de gemeente
Leiden was het
een boost!
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Wie is Tom Hazenberg?
Een bevlogen archeoloog, met een passie voor de Romeinen. Hij vertelt dan
ook graag over zijn speciale betrokkenheid met het Archeologisch Park Matilo.
Dit gaat terug naar de jaren’90 toen hij,
werkzaam bij de Rijksdienst, zelf heeft
mee gegraven in het Park, op zoek naar
overblijfselen van Matilo, een Romeins
grensfort (castellum) langs de noordgrens van het Romeinse Rijk.

In oktober 1996 werd daar een spectaculaire vondst gedaan. Het bronzen
ruitermasker, in de volksmond GORDON
genoemd, werd landelijk groot nieuws.
In die tijd werd Hazenberg met taxi’s van
de ene naar de andere TV studio gereden om hierover te vertellen. Ook voor
de gemeente Leiden was het een boost
en ontstond het besef van uniciteit van
het gebied.

Een ander initiatief van de gemeente is
een poging om de Limes op de lijst van
Wereld Erfgoed van UNESCO te krijgen.
Hierbij zijn drie provincies en het rijk
betrokken. Hazenberg weet uit ervaring
dat dit een zeer tijdrovende procedure is
en dus een kwestie van een hele lange
adem. Dat dit wordt besproken en serieus wordt uitgezocht, heeft een positief
effect op de aandacht van bestuurders
voor het Park
Waarom Stichting Mooi Matilo
is opgericht?
De gemeente Leiden heeft de afgelopen
jaren veel werk verricht en geïnvesteerd
in het park. Nu wil zij het beheer langzamerhand overdragen aan de gebruikers. Dit zal nog wel de nodige inspanning kosten. Er zijn vele stichtingen en
instanties betrokken bij het Park , ook
de wijkverenigingen van Meerburg en
Roomburg zijn hierin belangrijke part-

ners. Vanwege zijn omvangrijke netwerk
rondom Matilo, heeft Tom Hazenberg
zich opgeworpen als interim voorzitter
en kwartiermaker.
‘Je kunt dit zien als een burgerinitiatief
om alle partijen duurzaam bij elkaar te
brengen.

*De limes (Latijn voor ‘grens’) is de
aanduiding van de grens van het
toenmalige Romeinse Rijk. Die liep
van de Noordzee langs de Rijn en
Donau naar de Zwarte Zee.

Stichting Mooi Matilo
heeft als doel
• De ontwikkeling, het
beheer, de
programmering en
de exploitatie van
Archeologisch Park
Matilo in Leiden
• Het stimuleren van
onderwijs en
cultuurhistorisch
toerisme gericht op de
regionale geschiedenis
• Beheer en exploitatie van
het Park.

De Stichting bestaat nu alleen nog op
papier, maar zal met behulp van alle betrokkenen in de toekomst de organisatie
van evenementen, het beheer en het
onderhoud van het Park gaan regelen.

Het bronzen
ruitermasker,
in de volksmond
GORDON genoemd.

Wanneer gaat de Stichting
Mooi Matilo leven?
‘We staan nu voor de opening van het
Park. In september staan er veel feestelijke activiteiten op het programma.
Daarin zullen we elkaar tegenkomen en
samenwerken, dat is een mooie start.
Daarna gaan we met z’n allen nog 3 oktober vieren.
Tweede helft van oktober lijkt mij een
mooi moment voor de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen. We gaan er
met z’n allen een prachtige trekpleister
van maken voor alle Leidenaren en daarbuiten.

De Stichting bestaat nu
alleen nog op papier!
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en reizen, zodat zij hun kinderen vanaf
kwart voor zes kunnen ophalen met een
gevulde buik.

Bewegen
en Natuur
De Batavieren

De route naar de IJsselkade wordt bewandeld en befietst door
rollators, wandelstokken, kinderwagens en bakfietsen. Als ergens
zichtbaar is, dat Meerburg aan het verjongen is, dan is het hier
waar het zorgcentrum Roomburgh naast de kinderopvang en
buitenschoolse opvang van “De Batavieren” ligt.
In het buurthuis Matilo is een peuterspeelzaal en in de Arcade is er eveneens
opvang. In de volgende edities van de
krant besteden we daar aandacht aan.
Opvallend is het wel, dat er, in deze tijd
van steeds minder vraag naar kinderopvang, in Meerburg en Roomburg nog
een ruim aanbod is.

Extra’s zoals
flexibele verblijfstijden
en ruildagen.
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Kristel Akerboom, sinds vier jaar directeur
van de Batavieren (samen met De Watergeuzen en De Romeinen onderdeel van
De Kinderhaven) in Meerburg en al jaren
werkzaam in de kinderopvang, meldt
dat er nog steeds een nieuwe instroom
is in de buitenschoolse opvang en dat
de peutergroepen vol zitten, maar dat de
instroom van baby’s afneemt en dat er
per kind minder dagen worden geboekt.

Ouders blijven het belangrijk vinden dat
hun kinderen met andere kinderen opgroeien onder deskundige begeleiding.
En aan die begeleiding worden steeds
strengere eisen gesteld, waardoor ouders ook merken dat er veel aandacht
is voor de ontwikkeling van kinderen en
niet alleen voor het oppassen. De marktwerking in de kinderopvang heeft natuurlijk gezorgd voor concurrentie, maar
door de eisen die gesteld worden aan de
kwaliteit en de veiligheid is verlaging van
de prijs niet altijd mogelijk. Wel worden
ouders aangetrokken door extra’s, zoals
bij de Batavieren flexibele verblijfstijden
en ruildagen en een aantal extra dagen
op een jaarcontract. Ook is er de mogelijkheid van een warme maaltijd om vijf
uur als de ouders lang moeten werken

Voor ouders blijken de openingstijden
en de nabijheid belangrijke keuzepunten te zijn. Daarbij speelt de onderwijsloopbaan van oudere zusjes en broertjes
een belangrijke rol. Veel kinderen gaan
na de peuterfase naar de Lorentz, de
Joseph, de Arcade of de Koningin Julianaschool in Leiderdorp en komen voor
de buitenschoolse opvang terug naar de
Batavieren en dan is het handig als de
broertjes en zusjes op diezelfde locatie
in de opvang zitten.
De pedagogisch medewerkers van de
opvang moeten minimaal een SPW
(sociaal pedagogisch werk) diploma
hebben, maar dienen zich daarna voortdurend bij te scholen. Kristel let er dan
vooral op dat men zich specialiseert in
wat men leuk vindt, waardoor in het
team een diversiteit aan kennis ontstaat.
Zo zijn er “beweegcoaches” en “natuurcoaches” en pedagogisch medewerkers
die graag voorlezen. In de afgelopen
weken is er veel aandacht besteed aan
de natuur. In de hal is een broedmachine
neergezet, waardoor kinderen het uitkomen van eieren kunnen volgen. Ook zijn
er bij De Batavieren rupsen uitgegroeid
tot prachtige vlinders, kikkervisjes tot
kikkers en was onlangs de eerste Modderdag. Per seizoen is er een ander thema waaraan verschillende activiteiten
worden gekoppeld.
Daarnaast volgen de pedagogisch
medewerkers de ontwikkeling van de
kinderen in alles fases nauwgezet en
bespreken zij hun bevindingen met de
ouders. Als de ouders professioneel advies nodig hebben, helpen de pedagogisch medewerkers met het benaderen
van de juiste instantie. Vanuit de opvang

is er immers regelmatig contact met de
professionele organisaties. Voor Kristel
zouden die contacten structureler en
toegankelijker moeten zijn, maar dat zou
een bijdrage van de gemeente vergen.
Zo zou ook de vroeg- en voorschoolse
opvang een basisvoorziening voor ieder
kind moeten zijn, maar ook dat vereist
een grote inzet van gemeenten, die nu
even niet mogelijk is. Bij de Batavieren
wordt desondanks wel aandacht aan het
leren van de Nederlandse taal geschonken. Ook is er een peuterplus programma ter voorbereiding op de overgang
naar de basisschool. In dat kader wordt
er een overdrachtsdossier meegegeven
aan de ouders ten behoeve van de ontvangende basisschool.

andere partijen in de wijken te verstevigen, want samenwerking kan weer tot
mooie, nieuwe ideeën leiden. Iedere ouder is welkom in de Batavieren en Kristel
gaat graag het gesprek aan om het programma nog beter en toegankelijker te
maken.

Kristel Akerboom,
directeur van de Batavieren

In de buitenschoolse opvang worden
ook speciale programma’s aangeboden
naast de gebruikelijke activiteiten. De
pijlers van het programma zijn: bewegen en natuur. Zo is er zwemles van een
zwemleraar die ook pedagogisch medewerker is en er zijn hardloopworkshops
naast het vrij spelen in de buitenlucht.
In de vakanties gaan de kinderen naar
onder andere Corpus en naar de kinderboerderij. Er zijn ook kookworkshops en
jambee-lessen. Tijdens de programma’s
lopen er pedagogisch medewerkers
mee, die het samenspelen observeren
en adviezen geven. Als er signalen zijn
van een ongewenste ontwikkeling of
problematisch gedrag worden de ouders meteen verwezen.
Al met al lijken de kinderen zich hier op
hun gemak te voelen: ze doen graag
mee aan de spelactiviteiten en het zingen van liedjes en kiezen snel hun bezigheden. Kristel is blij dat er straks nog
meer mogelijkheden zijn om de natuur
te ontdekken met de opening van het
park Matilo. Dat is misschien ook een
mogelijkheid om de contacten met de

beweegcoaches,
natuurcoaches en
pedagogisch
medewerkers die graag
voorlezen!
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Kabaal
in het
Castellum
Zaterdag 7 september 2013

Feestelijke opening van het Archeologisch Park Matilo
Wijkfestival voor alle bewoners, jong en oud van Roomburg en Meerburg

Op donderdag 5 september zal de gemeente de officiële opening van park Matilo vorm geven en op zaterdag 7 september nog een keer voor alle bewoners van
Roomburg en Meerburg. Aansluitend organiseren de wijkverenigingen het wijkfestival in het Castellum. Alle bewoners, hun familieleden en belangstellenden zijn welkom om op deze dag nader kennis te maken met het park en met alle aantrekkelijke
mogelijkheden die het biedt.
Op 7 september rijdt er een Jan Plezier door de wijken om bewoners op te halen.
De ouderen van zorglocatie Roomburgh kunnen worden opgehaald bij het buurthuis Matilo. Er worden tenten neergezet, waar u kunt genieten van een hapje en een
drankje. In een van de tenten worden doorlopend films over de wijk getoond, onder
andere over de aanleg van het Park.

Feest programma Kabaal in het Castellum
Opening 12.00 – 13.00
Openingsspektakel met muziek(theater) en Romeinse soldaten
Wijkfestival 13.00 -18.00
>> Kinderactiviteiten
knutselen, tattoos zetten, speurtocht, springkussens en nog veel meer
>> Braderie
met Romeinse hapjes, catering winkeliers IJsselkade en verkoop
eigengemaakte producten van wijkbewoners en stadstuiniers *
>> Muziekoptredens
De Johnsons Cannon Balss, (prijswinnaars Gouden Pet 2013),
De Vetschillers en akoestische optredens van o.a. Mats en Makkers **
>> Stoelendans met het Draaiorgel
>> Demonstraties Sportverenigingen, Clinics en Boogschieten,
>> Stormbaan en touwspelen door de Scouting St. Jozef
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* U kunt hiervoor nog een kraam huren. Kosten € 15,- leden van een van de
wijkverenigingen betalen € 12,50. Aanmelden bij kraamhulp@wijkroomburg.nl.
** muzikale wijkbewoners die willen optreden op het open podium in een
van de wachttorens, kunnen zich aanmelden bij edijkdrent@gmail.com
Kijk voor meer informatie en de laatste gegevens over de tijden op de websites van
de wijkverenigingen www.wijkverenigingmeerburg.nl en www.wijkroomburg.nl
en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief die vlak voor het festival wordt gemaild.

Kids Club
INGEZONDEN BRIEF
Meer verstand van fietspaden
Iedere keer als ik vanaf de Leiderdorpse
brug onze wijken in fiets, wordt het weer
een beetje rood voor mijn ogen. Toen
mijn zoon nog klein was, hebben we
met veel plezier gebruik gemaakt van
het kunstgrasveldje. Samen of met andere kinderen voetballen.
Al weer enige tijd geleden reden
wij daar samen langs en zagen
tot onze stomme verbazing
dat het veldje verplaatst
werd. Maar onze verbazing
– of eigenlijk ongeloof –
betrof de inperking van
het veldje. De flats zijn nu
echt op schootafstand. En aan
de andere kant staan nu struiken (met in
een midden paaltjes en een ijzerdraad –
Rambo zou hier trots op zijn. Wij vinden
het onbegrijpelijk dat het veldje op deze
manier is verprutst. Anders kan ik het
niet zeggen. Ook ben ik zo benieuwd
wie deze verschuiving bedacht
heeft. Kennelijk is het iemand die
geen verstand heeft van voetbal en
ruimte.
Een bewoner

Op 24 mei was er een kinderdisco in de Loods met een echte DJ. Het was lekker druk
met 80 kinderen en hun ouders. Maar met hulp van Quinten, als co-DJ, had de DJ
een makkelijk avondje. De laatste Kids-club, op 5 juni werd er flink geknutseld voor
Vaderdag. Een leuke afsluiting (vooral voor de vaders) van het seizoen!
En hoe gaat het nu verder met de KIDSCLUB, nu de Loods per 1 september is
verkocht?
We gaan een tijdje stoppen, want de Scouting gaat eerst flink verbouwen. De knutselspullen worden zolang opgeslagen. Maar we komen terug. Als alles klaar is, gaat
de Kidsclub in januari weer beginnen in de compleet vernieuwde Loods. Mathilde en
Jolanda hebben er nu al zin in! Jullie ook? Volg dan de berichten op Facebook:
www.facebook.com/kidsclubdeloods
en Hyves:
www.kidsclubdeloods.hyves.nl

De Historische Keuken
Sapor Limitis - De Smaak van de Limes

De Historische Keuken is het bedrijf van Claudia Vandepoel. Het bedrijf is
gespecialiseerd in de smaak van het verleden. Daarbij hoort onderzoek naar
historische recepten. Door oude recepten uit te proberen worden verrassende
originele smaken teruggevonden. De Historische Keuken is onder meer gespecialiseerd in de Romeinse keuken en in de Smaak van de 17e eeuw.
Dankzij kooklessen, proeverijen, persoonlijke catering en lezingen met proeverij
krijgt eenieder die wil de kans om de smaak van vroeger te proeven.
Nieuw is het huidige project: Sapor Limitis De Smaak van de Limes, Romeinse
recepten uit het gebied van Alphen aan de Rijn, Matilo en Katwijk. Dit ZuidHollandse kookboek geeft in recepten en met achtergrondinformatie de smaak
van het verleden weer. De gerechten zijn allemaal gebaseerd op ingrediënten
waarvan uit archeologisch onderzoek is gebleken dat die in het gebied vroeger voorkwamen. Daarnaast biedt het kookboek ook inzicht in producenten die
streekproducten in hun winkels verkopen. Met deze streekproducten zijn tal
van recepten uit het kookboek te maken.
Tijdens de opening van het park Matilo is het kookboek te koop.
De verkoopprijs is € 22,50 per stuk, lezers van de wijkkrant krijgen € 1,50
per boek korting bij inlevering van onderstaande bon.
CV DHK - www.dehistorischekeuken.nl

D E H I ST O R I S C H E K E U K E N D E H I ST O R I S C H E
Bon ter waarde van € 1,50 korting voor het kookboek Sapor Limitis

RISCHE KEUKENDE HISTORISCHE KEUKEN
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Infrastructuur
Gemeenteraad steunt CDA-voorstel voor veiligere Caesarbrug

Nationale
Straatspeeldag
Op woensdag, 12 juni was het Nationale Straatspeeldag. Door de
inzet van Lizzy, Mathilde, Simone, Jolanda en nog vele andere
vrijwilligsters en de financiële bijdrage van Portaal, de Wijkvereniging en andere sponsors konden veel verschillende activiteiten worden geboden. Heel veel kinderen kwamen dan ook op
deze dag naar de Octavialaan/Senaatstraat om lekker buiten te
spelen. Met het mooie weer erbij, is deze buitenspeeldag zeer geslaagd te noemen.

Op 9 juli stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het CDA om 1,9
miljoen euro te reserveren voor een verkeersveiligere kruising bij de Caesarbrug. In de laatste plannen voor de Ringweg-Oost van wethouder Strijk
(D66) werd geen oplossing geboden voor de oversteek van Kanaalweg bij de
Caesarbrug. Door de vertraging van de besluitvorming over de RWO dreigden Roomburg en Meerburg langer in onzekerheid te zitten over de aanpak
van de kruising.
Bovendien is de kruising nu ook al gevaarlijk. Dagelijks steken honderden
kinderen en andere passsanten de brug
over, op weg naar school, werk of winkelcentrum. Onderaan de steile brug kruist
het fietsverkeer direct het autoverkeer
en de opstelruimte voor de verkeerslichten is, zeker op drukke momenten,
verre van toereikend. Nu de gemeente
de Caesarbrug heeft aangewezen als
verbinding voor nieuwe, recreatieve
fietsroutes zal ook het aantal fietsers nog
verder toenemen.

De verwachte groei van het fiets- en
autoverkeer en de al bestaande verkeersonveilige situatie waren voor het CDA
aanleiding om snel een oplossing voor
de onveilige situatie bij de Caesarbrug
te zoeken. Er werd 1,9 miljoen euro gevonden in een pot die is bestemd voor
investeringen in de bereikbaarheid van
Leiden. Mede dankzij de inzet van de
wijkverenigingen, die de raadsfracties
opriepen het CDA-voorstel te steunen,
stemden met uitzondering van de ChristenUnie alle partijen voor dit voorstel.

De komende maanden wordt bezien of
het ontbrekende bedrag om de kruising
ongelijkvloers te maken -4 miljoen euro
- ook nog kan worden gevonden op de
gemeentebegroting. Voor een eventueel alternatief plan, waarin de Kanaalweg ter hoogte van de brug iets verder
van het kanaal af komt te liggen, is het
bedrag al wel toereikend.
Joery Strijtveen, gemeenteraadslid CDA
Rob Lasschuit

Bericht van de
verkeerscommissie
Naar aanleiding van ernstige incidenten
in de wijk, twee kleine kinderen waren
namelijk aangereden, heeft de gemeente een reactie gestuurd. Hierdoor is er
weer contact met het team Verkeer en
zal er half augustus of direct na de zomervakantie een gesprek plaats vinden
in aanwezigheid van de wijkagent en de
verkeeradviseur van de politie.
Vorige maand heb ik nog een gesprek
gehad met de wijkagent om een geza-
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menlijk standpunt in te nemen naar de
gemeente betreffende de verkeersveiligheid rond de Arcade.

dat er enorm veel door rood wordt gereden, blijkt dit op een normaal niveau
te zitten.

Er worden een SID geplaatst in de wijk
Dit is een matrixbord dat de snelheid
van het passerende verkeer aangeeft.
Zo wordt het voorbijgaand verkeer op
de gereden snelheid gewezen. Er is
onderzoek gedaan naar het door rood
rijden op de Willem van der Madeweg.
Ondanks dat veel mensen zullen denken

De opdracht voor een betere aanduiding van de 30 km zone bij ingang van
de wijk is gegeven maar nog niet uitgevoerd. Daarnaast zullen de zebrapaden
opnieuw aangelegd worden. Hier blijven we bovenop zitten.
Rob Lasschuit
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Continu in beweging
Sporten onder deskundige begeleiding in kleine groepen?
Dat kan bij Visser Fysiotherapie en Sport!
Schrijf in
09
tussen 2/
n
en 1/10 e tis
gra
ontvang 4 en!*
proefless

Groepslessen:
• Body Shape
• Yoga
• Pilates
• Sport je Slank
• Sport je fit

ar
( * vraag narden)
de voorwaa

Fysiotherapie:
Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig van uw
huisarts. Bij Visser Fysiotherapie kunt u binnen 24 uur terecht.
Specialisaties:
• Sport fysiotherapie
• Manuele fysiotherapie
• Medical Taping
• Oncologische Revalidatie
• Schouder en Knie revalidatie
• Claudiocatie revalidatie

Octavialaan 61, Leiden, T: 071 - 7505 290
Van Vollenhovenkade 20A, Leiden, T: 071 - 5123 111
www.visserfysio.nl

buitenschoolse opvang kinderdagverblijf

ONZE LOCATIES
Leiden: De Batavieren,
De Watergeuzen
Alphen a/d Rijn:
De Romeinen
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Infrastructuur
Kruispunt Fortunaweg/van der Madeweg krijgt eigen bestemmingsplan
Onlangs heeft de gemeenteraad het (ontwerp)bestemmingsplan A4/Cronesteyn behandeld:
http://gemeente.leiden.nl/projecten/ruimtelijke-ordening/a4cronesteyn/ontwerp/.
Onderdeel van dat plan vormde het kruispunt Fortunaweg/van der Madeweg met het (toekomstige) viaduct over de A4 naar
Verde Vista/Zoeterwoude. In het plan werd voorgesteld werd om de situatie daar ongewijzigd te laten. Het bestuur van beide
wijkverenigingen hebben daar bezwaren tegen ingediend. Vervolgens zijn enkele wijkbewoners bij de behandeling in de gemeenteraadscommissie aanwezig geweest om toelichting te geven. Naar aanleiding daarvan hebben een aantal fracties uit de
gemeenteraad vragen gesteld. Het resultaat is dat dit onderdeel uit het bestemmingsplan is gehaald en dat er voor deze locatie
een nieuw, afzonderlijk bestemmingsplan (postzegelbestemmingplan) moet komen nadat de plannen voor die verkeerssituatie
verder uitgewerkt zijn. Het bestuur van beide wijkverenigingen zullen dit uiteraard in de gaten blijven houden. Maar natuurlijk
kunt u dit als bewoner ook zelf doen.
De gang van zaken met dat bestemmingsplan en de mogelijkheid om reacties in te dienen zal, zoals gewoonlijk, aangekondigd
worden in de wekelijkse (woensdag) Stadskrant, in het Leids Nieuwsblad.
De Stadskrant is ook wekelijks terug te vinden via internet: http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/stadskrant
De meeste recente informatie over de plannen voor Verde Vista vindt u via
• http://www.verdevistameerburg.nl en op
• http://www.zoeterwoude.nl/bouwen-en-wonen/verdevista-meerburg_3601/

Nota Herijking Fietsroutes: Gemeente Leiden wil het fietsgebruik bevorderen
De gemeente Leiden heeft dit voorjaar de ‘Nota Herijking Fietsroutes’ opgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode
liep tot 29 mei. De nota is in te zien
• bij de gemeente en
• via internet op: www.leiden.nl/bis , onder zoekterm ‘herijking fietsroutes’.
De besturen van Roomburg en Meerburg hebben een gezamenlijke inspraakreactie/zienswijze bij deze nota ingediend.
Een van de belangrijkste doelen van de nota is om aanpassingen te doen en om (aanvullende) maatregelen te nemen om het
fietsgebruik in de Leidse regio te bevorderen en te stimuleren (en veiliger te maken). Dit kan o.a. gebeuren door middel van de
aanpak van knelpunten in de hoofdroutes voor het fietsverkeer. Een van die hoofdroutes loopt via Roomburg/Matilo in de richting
Leiderdorp/Alphen/de Kaag. De kruising Julius Caesarbrug/Kanaalweg maakt onderdeel uit van deze route. In de Nota wordt o.a.
beschreven dat die kruising
• behoort tot de categorie met 2000 – 3000 fietsbewegingen per dag
• valt onder de top 11 fietsongevallen en als subjectief onveilig wordt ervaren
• behoort tot de categorie waarvan het ontwerp aangepast zou moeten worden.
Verder wordt in de inspraakreactie bijv.ook gewezen op de noodzaak om het ontwerp van de (fietsers)aansluiting Lekstraat/Hoge
Rijndijk aan te passen.
Belangstellenden kunnen de inspraakreactie per mail opvragen bij: erik.hulsker@xs4all .

Verplichte (nieuwe) fietspaden in Matilo
Afgelopen voorjaar heeft de gemeente een tweetal (ontwerp)verkeersbesluiten gepubliceerd voor het instellen (en aanleggen)
van een aantal verplichte fietspaden in en rond het park Matilo. Het gaat om de (bestaande) fietspaden van, naar en door het
Castellum en om het (aan te leggen) fietspad van de Besjeslaan naar de hoek van der Madeweg/Hoge Rijndijk.
De voorgestelde maatregelen dienen om te voorkomen dat de paden door anderen dan fietsverkeer gebruikt gaan worden. Het
gaat daarbij vooral om het plaatsen en aanbrengen van borden en afsluitingen.

info@dekinderhaven.nl

071 - 76 000 56
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PUZZELPAGINA
In deze puzzel kan een woord worden ingevuld, dat zowel met het eerste woord als
met het tweede een nieuw woord vormt. Van de letters in de vakjes aangegeven
met de pijl kun je een woord vormen, dat is de oplossing van de puzzel.

Vogel

koor

Wacht

flat

Markt

vrouw

Regen

kunstwerk

Buurt

markt
Bak

honden

pad
zakjes

weg

steiger
bus
school

wachter
aarde

Zoekplaatje!
Wat is de lokatie op deze foto?
Denkt u het te weten, mail dan
uw oplossing aan:
bestuur@wijkroomburg.nl
De foto in de vorige krant was genomen op het
grasveld in de Spaarnestraat. Goed opgemerkt door
Janny van Rossen, gefeliciteerd!

ROMEINTJE
Wachtlopen is geen “makkie”.
Alleen de allerbeste worden
er voor uitgekozen!

Vandaar dat IK hier sta.
Standvastig, allert en
uiterst waakzaam.

Lekstraat 88a - 2314 VJ LEIDEN
Telefoon 071 541 08 52
Fax 071 541 91 32
E-mail: info@borsboom-accountants.nl
www.borsboom-accountants.nl

Vijf minuten later!

Zzzz, Zzzz, Zzzz
Zzzz, Zzzz

Leonie A.M. van der Bruggen
Hof van Roomburgh 4
2314 ZB Leiden
071 5416200
info@fysiovanderbruggen.nl
www.fysiovanderbruggen.nl
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Keerzijde!
Hondenpoep!

Wij hebben een hond en vinden dat heel gezellig. Hij is blij als hij met ons mee mag
en als hij niet mee mag, is hij blij als we thuiskomen.
Hij is een grage eter, niet alleen de voor honden gebruikelijke kost, zoals brokjes en
blikjes met spul, dat paté wordt genoemd. Hij eet ook met veel smaak druiven, appel,
komkommer, banaan en verdere gezonde kost. Alleen op citrusfruit heeft hij het niet
zo. Ik denk dat daar te veel velletjes inzitten. Maar ja, wat erin gaat moet er ook weer
uit. En soms denk ik dat er meer uit komt dan erin gaat. Hij produceert minimaal drie
drollen per dag.
In onze wijken wonen heel veel honden, ik denk minstens 400. Dat betekent 1200
drollen per dag en 8400 per week. Dat is verschrikkelijk veel, je moet er niet aan denken dat bij elkaar te zien.
Gelukkig ruimen de meeste hondenbezitters de drol van hun hond op. Maar toch
stap ik nog regelmatig in de hondenpoep. En toen we een feestje wilden houden op
het gras achter onze torens hebben we eerst een paar uur hondenpoep moeten ruimen. Daarom aan degenen, die dat nog niet doen, ruimt u alstublieft de uitwerpselen
van uw hond op. Zo wordt dat wat u plezier geeft geen last voor uw medebewoners.
Reini Hulsker

Bericht van de wijkagent, Gerard Kempenaer
In de vakantieperiode wordt er helaas vaker ingebroken. De inbrekers gebruiken een
nieuwe methode, waar onze driepuntsloten niet tegen beveiligd zijn. Het gaat om
het zogenaamde Kerntrekken, het uitboren van de cilinder, waardoor alle punten
open vallen. Hierna kan het slot er eenvoudig worden uitgetrokken.  
Kerntrekbeveiliging wordt toegepast om de inbraak methode kerntrekken tegen te
gaan. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is voorzien van een hard metalen bescherming, wat de cilinder beschermd tegen uitboren en het uittrekken van
de cilinder.
Meer informatie, bijvoorbeeld over het aanbrengen hiervan vindt u op internet als u
op ‘Kerntrekbeveiliging’ googled.
Gerard Kempenaar, wil ook kwijt dat er diverse malen een inbraak is verijdeld, doordat
een alerte buurtbewoner iets signaleerde en de politie belde. Dit is een geweldige
hulp, blijft u vooral oplettend en schakel de politie in als u onraad vermoedt.

Opening Park de Bult
Park De Bult heeft een opknapbeurt gehad. Woensdagmiddag 11 september
wordt het park officieel geopend door wethouder Frank de Wit (Onderwijs, sport en
milieu). Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom bij het clubhuis van de Leidse Ren- en
Toervereniging Swift. Voor kinderen is er die middag een ‘race-op-rolletjes’ bij Swift
en wie wil kan na de opening op de eigen fiets het gloednieuwe wielercircuit op de
Bult verkennen.

WIJKAGENDA
2 september
Alle scholen beginnen weer
Brede school Arcade opent haar
deuren
5 september
Officiële opening park Matilo voor
bestuurders en belanghebbenden
Tevens onthulling kunstwerk van
Jeroen Doorenweerd
15.00 uur verzamelen bij Buurthuis
Matilo
7 september
Publieke opening en wijkfestival
voor
alle bewoners Roomburg/Meerburg
12.00 - 18.00 uur in het Castellum
12 september
Opening Park de Bult 15.00 – 17.00
uur
Locatie: Clubhuis Leidse Ren- en
Toervereniging Swift, Willem van
der Madeweg 1,
14 en 15 september
Open Monumentendagen
Op zondag, rondleidingen in Park
Matilo
ieder uur van 12.00 tot 16.00 uur.
21 september
Nationale burendag met gezamenlijk ontbijt bewoners
Roomburg en Meerburg in het Castellum
21 september
Netwerkdag Erfgoedhuis Zuid-Holland
vanaf 12.00 in buurthuis Matilo

Redactie:
Liesbeth Dijkdrent | Ankie Verlaan | Peter Jansen | Erik Hulsker
Opmaak : Lex Hogeboom | Drukwerk : Flyerzone Rotterdam

