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Griezelige geluiden, mist, griezels en ruim 450 kinderen waren zaterdag 2 november te vinden in de Tacitusstraat 
in de wijk Roomburg. Jaarlijks wordt er Halloween georganiseerd en gevierd voor de wijken Meerburg en 
Roomburg. Dit jaar kwamen er zelfs kinderen met hun ouders en opa en oma uit alle hoeken van Leiden om de 
griezeligste straat van Leiden te bezoeken. Om 19:00 uur stond er al een hele rij om tot de griezelstraat toe te 
treden.  

Dit jaar konden de kinderen langs bij de Addams Family om bij 
Oma Addams een snoepje te halen uit haar poep-po, bij dode 
tante Agaat een snoepje uit haar doodskist en bij Morticia en 
Gomez Addams een snoepje uit de grabbelemmer in de tafel. 
Een stuk verder in de straat konden de kinderen hun toekomst 
laten voorspellen door een heks met glazenbol en een ware enge 
tovenaar die met zijn toverstok de vreemdste snoepjes toverden. 
Verder konden de kinderen langs alle deuren om een snoepje te 
halen bij de enge en griezelige verklede bewoners van de 
griezelstraat. De straat was versierd met enge versieringen zoals 
skeletten, hangende griezels, spoken, vlaggen en ballonnen. 

 
 
Na het spannende gedeelte van langs de deuren gaan konden de kinderen en ook ouders genieten van poffertjes, warme 
chocomel, glühwein, limonade en zelfs een ijsje toe. Voor de allerkleinste was er een draaimolen met enge muziek. Dit 
Halloweenfeest wordt jaarlijks georganiseerd en verzorgd door vrijwilligers en komt tot stand door de bijdrage die sponsoren 
leveren. De opkomst dit jaar was zeer groot, ouders, kinderen en andere bezoekers waren zeer enthousiast over het 
Halloweenfeest. 
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www.dekinderhaven.nl   info@dekinderhaven.nl   071 -  76 000 56

BIJ ONS WORDT
KINDEROPVANG

IN 2014 GOEDKOPER!

Flexibel
NATUUR

BEWEGEN

Uurtarief 
kinderdagverblijf

€ 6,70

Zwemlessen op 

BSO De Batavieren

inclusief vervoer, 

handdoek en 

zwempakje*
Vertrouwde 

kwaliteit en 

uitmuntende 

GGD-rapporten

Onbeperkt ruildagen en3 weken extra dagen

Opvang is 
all inclusive

Flexibele opvang
Snoezelhoek 
voor baby’s

 Warme maaltijd voor kinderen
om 17.00 uur*
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OPPOPO EEEPEPPEP NNENEENE DAADAD GGEEGEGGEG NNENEENE       D
os Bailadores

5jan.alle dansen15.30 u

9 
jan.
solo dans

19.30 u
5

jan.
Kids

14.00 u

www.dosbailadores.nl

D O S  B A I L A D O R E S

SALSA, ZOUK, TANGO, BACHATA, SAMBA, KIZOMBA
BUIKDANSEN, MERENGUE, AXE, KIDS EN ZUMBA
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Sporten onder deskundige begeleiding in kleine groepen?
Dat kan bij Visser Fysiotherapie en Sport! 
Groepslessen:

Ŧ Body Shape

Ŧ Yoga

Ŧ Pilates 

Ŧ Sport je Slank

Ŧ 6SRUW�MH�ǊW

Fysiotherapie:

Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig van uw 

huisarts. Bij Visser Fysiotherapie kunt u binnen 24 uur terecht. 

Specialisaties:

Ŧ Sport fysiotherapie

Ŧ Manuele fysiotherapie

Ŧ Medical Taping

Ŧ Oncologische Revalidatie

Ŧ Schouder en Knie revalidatie

Ŧ Claudiocatie revalidatie

   

Continu in beweging

Schrijf in

tussen 2/09

en 1/10 en

ontvang 4 gratis 

SURHǋHVVHQ
�

( * vraag naar
de voorwaarden)

Octavialaan 61, Leiden, T: 071 - 7505 290

Van Vollenhovenkade 20A, Leiden, T: 071 - 5123 111

www.visserfysio.nl
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Fysiotherapie aan huis en ’s avonds mogelijk.
Lid van ParkinsonNet 

MS-netwerk
CVA-netwerk

Gespecialiseerd in:
- Orthopedische Revalidatie (heup en knie)
- Medical Taping
- Oedeemtherapie
- Psychosomatische Fysiotherapie

Leonie van der Bruggen
Fieneke Griffioen
Margot van Nes

Hof van Roomburgh 4 – 2314 ZB Leiden – Tel. 071-5416200
www.fysiovanderbruggen.nl

Wij staan voor persoonlijke aandacht, 
betrokkenheid en flexibiliteit

 
 
 

 

Hof van Roomburgh  4  – 2314ZB Leiden  
071 5416555  –  www.roomburgh.eu  

HuisartsenprĂŬƟjk

 

Roomburgh

 
Ons streven is het leveren van goede zorg voor iedereen,
jong en oud, wonende in de wijken Roomburg en Meerburg.
Hierbij stellen wij u graag centraal en geven wij iedereen
persoonlijk aandacht.

tŝũ�ǌŝũŶ�ĞĞŶ�ŐĞĂĐĐƌĞĚŝƚĞĞƌĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ĞŶ�ůĞŝĚĞŶ�ũŽŶŐĞ
aankomende huisartsen op.
Wij hebben diverse spreekuren voor onder andere astma,
diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

Ook hebben wij speciale aandacht voor kwetsbare ouderen.
Kijkt u gerust eens op onze website, of kom langs voor een
kennismakingsgesprek.
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M. Fokke
 tandarts

Hof van Roomburgh 4-6
2314 ZB  Leiden
tel. 071 - 541 42 33




