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IJsselkade 42
 2314 VM Leiden
  071 541 45 76

Wij zijn nu ook
op donderdag-
avond tot 21.00 uur
    geopend!

Voorwoord!

In sommige wijken, met bijvoorbeeld 
veel jonge hard werkende ouders zal 
die participatie toch goed ondersteund 
moeten worden. In andere wijken, waar 
actieve zestigers wonen worden nu al 
veel initiatieven ontplooid. In de diverse 
verkiezingsdebatten kwam dit onder-
werp al uitgebreid aan de orde. De be-
woners van Meerburg en Roomburg 
merken nu al de gevolgen van dit beleid 
voor hun woonomgeving en voor de 
schaarse activiteiten die worden aange-
boden aan jong en oud. Het gemeen-
tebestuur heeft het voornemen “sociale 
wijkteams” op te zetten, die de taak krij-
gen de participatie te stimuleren en te 
begeleiden. Vanuit de professoren- en 
burgemeesterswijk zijn wij hierop geat-
tendeerd; de gemeente heeft ons niet 
zelf ingelicht. Maar in die wijk is nu het 
initiatief genomen alle wijkverenigingen 
in het Rodenburgdistrict bij elkaar te roe-
pen om te zien wat de  wijkverenigingen 
gezamenlijk kunnen doen. Het is goed 
om samen op te trekken, maar ook dat 
vraagt weer een inzet van de bewoners 
van al die wijken.
De wijkverenigingen Meerburg en 
Roomburg drijven op vrijwilligers, maar 
doordat veel inwoners ook nog eens de 

zorg hebben voor kinderen en ouders 
naast hun dagelijks werk, blijft er weinig 
tijd voor deze inzet. Sommige vrijwilli-
gers doen al jarenlang goed werk, maar 
moeten door hun leeftijd nu een beetje 
rustiger aandoen. Vervanging is dan 
moeilijk te vinden. 

Ook voor het maken van deze krant zijn 
vrijwilligers nodig: voor het schrijven van 
artikelen, het maken van de puzzels, het 
leveren van ideeën, het uitwerken van 
de lay-out, het werven van advertenties, 
het bezorgen, kortom: heel hard wer-
ken met een paar mensen. We doen het 
graag, vooral omdat we de laatste tijd 
steeds meer enthousiaste reacties krij-
gen van Meerburgers en Roomburgers 
over de krant. Maar als u ons zou willen 
helpen, zijn wij extra blij en enthousiast. 
Wij begrijpen dat niet iedereen in een 
bestuur wil zitten, maar als er mensen 
zijn die kleine taken willen vervullen, 
zoals het organiseren van voetbaltoer-
nooien of een evenement in ons nieuwe 
park, zijn wij al zeer content.

In deze lente-editie wordt aandacht be-
steed aan de groene omgeving van onze 
wijken, die uitnodigt tot fietsen. Verder 
schrijven we over opvallende bewoners 
en geven we een indruk van het verkie-
zingsdebat dat op 11 maart gehouden 
werd. Een belangrijk onderwerp voor 
onze wijken, het verkeer om ons heen 
en de plannen die daarvoor ontwikkeld 
worden, wordt eveneens behandeld in 
dit nummer.

Wij wensen u veel leesplezier met, als 
het even kan, een lentezonnetje erbij!

Liesbeth Dijkdrent en Ankie Verlaan

Een participatiesamenleving 
of doe-democratie is een 
samenleving waarin iedereen 
die dat kan verantwoordelijk-
heid neemt voor zijn of haar 
eigen leven en omgeving, 
waarbij de (landelijke) over-
heid geen of slechts een facili-
terende rol speelt.

 Bron: Wikipedia

Van de redactie

We leven in een participatiemaatschappij, zegt onze regering. Dat bete-
kent dat er minder voor ons gedaan wordt en dat we dus meer zelf moe-
ten doen. De vraag is wie er zoveel tijd over heeft om actief te kunnen 
participeren op die terreinen waar nu bezuinigd wordt. Dat zal verschil-
len per wijk en zelfs per buurt.

Spar Zeldenrust
IJsselkade 45-46
2314 VM Leiden
071 589 08 98

zeldenrust@despar.info
www.sparzeldenrust.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00 uur

zaterdag van 08.00 - 18.00 uur

zondag van 10.00 - 18.00 uur

SLAGERIJ HENCO

IJSSELKADE 44 - 071 54 18 787

De lekkerste paardenworst in de regio,
ambachtelijk bereid in eigen keuken.

van Rossum
Tweewielers

Maasstraat 31b Leiden
071 - 750 8132

van Rossum
Tweewielers

Maasstraat 31b Leiden
071 - 750 8132

Maasstraat 31
2314 TT Leiden

071 7508132

Di/vrij 09.00 - 18.00
Za 09.00 - 17.00

www.vanrossumtweewielers.nl
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Verkiezingsdebat
Omdat de wijkverenigingen vier jaar geleden in het zorgcentrum 
Roomburgh een geanimeerd verkiezingsdebat hielden, werd besloten 
dat dit jaar weer te doen, nu in het onlangs opgeknapte restaurant van 
het zorgcentrum. 

Tijdens het eerdere debat waren er veel 
bewoners van het  zorgcentrum aan-
wezig, die zich destijds zorgen maakten 
over de plannen rond de zorg, zoals het 
veilen van zorgklanten. Het debat van 
toen ontlokte de SP-kandidate Roos van 
Gelder de uitspraak, dat zij er voor zou 
zorgen dat er geen “marktveiling” zou 
zijn, gezien de nare gevolgen die dat 
had voor de betrokkenen. Roos werd 
wethouder, maar is er helaas pas na vier 
jaar in geslaagd om de zorgveilingen af 
te schaffen. Vier jaar geleden ging het 
over het verkeer rond de wijken, de bus-
sluis en de voorzieningen voor jonge en 
oude bewoners. De meeste onderwer-
pen kwamen ook deze keer weer aan 
bod: het verkeer rond de wijken, de bus-
sluis en de voorzieningen.
In de vier jaar is er natuurlijk wel veel ge-
beurd: we hebben een prachtig park, zij 
het dat we er nu zelf voor moeten zor-

gen dat het goed benut wordt. Room-
burgh is verbouwd en ziet er prachtig 
uit, maar de ouderen die in de zorgwo-
ningen wonen zijn niet meer in staat 
om een verkiezingsdebat bij te wonen, 
dus van deze doelgroep waren niet veel 
vertegenwoordigers aanwezig. En de 
bussluis is er wel gekomen, maar zonder 
mogelijkheden voor ouderen en slecht 
ter been zijnde bewoners om buiten 
de spits met de auto naar de winkels te 
gaan.

In de gemeente Leiden zijn voor de 
verkiezingen talloze debatten georga-
niseerd. Onze burgemeester stond als 
circusdirecteur op de vrolijke affiches die 
de kiezer moesten verleiden te stemmen 
en te participeren in allerlei activiteiten. 
Roomburg en Meerburg vielen net bui-
ten de boot, omdat de professoren- en 
burgemeesterswijk diezelfde avond 

een debat hadden georganiseerd. Daar 
waren de belangrijkste partijcoryfeeën. 
Maar gelukkig waren er nog andere 
smaakmakers, die een pittig debat wis-
ten te ontlokken. De VVD’er Frederik Ze-
venbergen maakte met zijn scherpe uit-
spraken veel emoties los bij het publiek 
en zijn medekandidaten. Gijs Holla, par-
tijleider van de PvdA bleek inhoudelijk 
gericht en scoorde met zijn plannen om 
wijkwethouders te gaan benoemen. Eric 
Krijgsman had het maar moeilijk met het 
redden van het imago van Robert Strijk, 
maar verdedigde dat scherp met behulp 
van onze medebewoonster en D66-lid 
Annemieke Strijers. Han Dirks van de SP 
bleef tot het allerlaatste moment in ge-
sprek met het publiek. Yvonne van Delft 
van Groen Links kwam niet zo uit de verf, 
in tegenstelling tot Moniek van Sandick 
van het CDA, die het sterk opnam voor 
Jan Jaap de Haan. Eli de Graaf van Leiden 
Ontzet bracht de nog levende ideeën 
van onze overleden buurtgenoot Jan 
Boer met verve over en Huibert van de 
Kaap van de Partij voor de Dieren deelde 
rustig zijn opvattingen mee in het debat. 
Maarten Kersten van de nieuwe partij 
Sleutelstad bracht het publiek in verwar-
ring met zijn ideeën voor internet-refe-
renda.
Publiek was er uit Meerburg en Room-
burg en daarbij was ook de adjunct-di-
recteur van het zorgcentrum aanwezig. 
Om steeds even bij te komen van de op-
lopende emoties zorgde Daan Verlaan, 
zanger en harpist, voor muzikale inter-
mezzo’s.

Het eerste thema van het debat ging 
over het verkeer rond de wijken. Alleen 
de VVD was voor onbeperkt verkeer ten 
behoeve van de economie in de binnen-

stad, maar de andere deelnemers deel-
den de bezwaren uit de wijken, vooral 
toen bleek dat de CO2-uitstoot rond 
onze wijken erg hoog is. Dat was voor 
de meesten nieuws. Er werd dan ook 
geconstateerd dat de normering van de 
hoogte van uitstoot nog niet duidelijk 
bepaald is en dat daarmee nogal gesjoe-
meld kan worden. In ieder geval was dit 
thema voor de politici een eye-opener 
en dat is een belangrijk punt voor de 
volgende raadsperiode.
Ook “het gedoe” rond de bussluis bleek 
onbekend te zijn voor deze politici. Na-
tuurlijk willen alle bewoners het sluip-
verkeer door de wijken in de spits weren, 
maar het feit dat zelfs de huisarts niet 
naar zijn patiënten in Roomburg kan 
met de auto, was ook voor de forum-
deelnemers een vreemd feit.

De plannen voor Verde Vista van Zoe-
terwoude waren nog niet bij alle politici 
bekend en over de gevolgen daarvan 
voor onze wijken had men nog niet veel 
nagedacht. Over de mogelijke effecten 
van een Lidl aan de andere kant van de 
A4 voor de winkels aan de IJsselkade was 
de VVD’er duidelijk: uiteindelijk bepaalt u 
wat er gebeurt, want u doet de bood-

schappen. Als u de winkels aan de IJs-
selkade wilt behouden moet u daar uw 
boodschappen doen. Voor de andere 
sprekers was het duidelijk dat er meer 
overleg moest zijn tussen Leiden, Leider-
dorp en Zoeterwoude.

Het onderwerp pinautomaat bracht veel 
discussie op gang. De afgevaardigden 
wezen erop dat banken overal pinauto-
maten verwijderden en dat de gemeen-
te genoeg had gedaan om in Meerburg 
een automaat te plaatsen, maar het 
verhaal vanuit het zorgcentrum Room-
burgh toonde aan, dat het hier weer 
puur om de centen ging. Er moest geld 
aan de bank betaald worden voor zo’n 
automaat en daar wilde de gemeente 
niet aan.

Kortom: het debat leverde de afgevaar-
digden veel informatie op, maar maakte 
het voor de bewoners nog steeds niet 
eenvoudig om te bepalen op wie zij nu 
moesten gaan stemmen. Als deze krant 
verschijnt, weten we meer. Maar we we-
ten vooral dat wij, van de wijkverenigin-
gen, het gesprek met wethouders en 
raadsleden moeten intensiveren, want 
anders blijven wij de “vergeten wijken”.

“het gedoe” rond de
bussluis bleek onbekend 
te zijn voor deze politici.

Roomburg/MeerburgRoomburg/Meerburg
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Skeletten, hangende 
griezels, spoken, vlaggen
en ballonnen!

Op zondag  25 mei wordt alweer voor 
de 6de keer het jaarlijkse voetbaltoer-
nooi voor de wijk Meerburg gehouden 
met gemiddeld zo’n 30 enthousiaste 
deelnemers, zowel jongens als meisjes. 
Het wordt georganiseerd door de hard-
werkende vrijwilligers van de bewo-
nerscommissie Rivierenwijk met steun 
van de wijkvereniging en buurthuis Ma-
tilo. Er wordt gespeeld op het prachtige 
kunstgrasveldje naast het buurthuis.

Hoe zit het toernooi in elkaar ?
De leeftijd voor zowel jongens als 
meisjes is vanaf 7 t/m 14 jaar. Er wordt 

gespeeld in  twee aparte groepen. De 
een van 7 t/m ongeveer 10 jaar en de 
ander van ongeveer 11 t/m 14 jaar. Ie-
dere groep wordt verdeeld in teams van 
ongeveer 6 deelnemers. De spelers van 
het winnende team van beide groepen 
krijgen een medaille, de andere deelne-
mers een vaantje als herinnering!

De deelnemers worden om 13.30 uur op 
het veld verwacht, waarna de teams wor-
den samengesteld. Van 14.00 tot 16.00 
uur worden de wedstrijden gespeeld. 
Het toernooi wordt feestelijk omlijst met 
zelfgemaakte hapjes van de bewoners-

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*

In december was ik zo dom om over een 
minuscuul klein drempeltje te struike-
len. Mijn knieschijf bleek gebroken en ik 
mocht mijn been 6 weken niet buigen. 
Het werd gespalkt en dat betekende 6 
weken niet fietsen, niet autorijden en 
ook mijn hond niet uitlaten. Voor ik me 
zorgen kon maken over het laatste wa-
ren er al buren, die aanboden dat voor 
me te doen. En binnen een paar dagen  
was er zoveel aanbod, dat niemand va-
ker dan één dag per week “dienst” hoef-
de doen. Door weer en wind heeft ieder-
een zijn ronde gedaan en ik heb er nooit 
iemand aan hoeven herinneren. 
Voor Moos was het een gouden tijd. Ver-
schillende uitlaters lieten hem de route 
aangeven en bij  sommigen mocht hij 
zelfs het moment van terugkeer naar 
huis bepalen. Hij had nog nooit zoveel 
inbreng gehad en het viel hem zwaar al 

deze medezeggenschap in te leveren 
toen ik weer beter was. 

Naast de “uitlaatservice” waren er ook 
mensen die de boodschappen voor me 
deden. Eén keer per week kon ik mijn 
briefje meegeven en kreeg na een aantal 
uren een volle tas boodschappen thuis 
bezorgd. Daarnaast waren en nog ver-
schillende buren die zich melden voor zij 
naar een winkel of naar de markt gingen 
met de vraag of ik iets nodig had.
En last but not least werd ik regelmatig 

Participatie in de praktijk 

Voetbaltoernooi Meerburg
commissie en andere buurtbewoners en 
afgesloten met een heerlijk ijsje.

In de toekomst samen met
Roomburg ?
Het lijkt ons een leuk idee om vanaf vol-
gend jaar het toernooi voor beide wijken 
te houden met de hulp van een aantal 
vrijwilligers uit Roomburg. We komen 
hier in een latere editie van de wijkkrant 
nog op terug.

Namens de organisatie,
Hans van Zonneveld

Stichting Salix en PRAE zijn van start gegaan met de aanleg van een 
Romeinse tuin bij de Loods aan de Besjeslaan. Hierin komen planten te 
staan die de Romeinen gebruikten als kruiden, medicijnen, bijenplan-
ten, parfumplanten, bloemenkransen en natuurlijk als gewoon voedsel.

uitgenodigd om een hapje mee te eten. 
Door al deze lieve mensen heb ik de peri-
ode van beperking uitstekend doorstaan 
en heb er een warme herinnering aan.  
De “participatie” hoeft ons niet van ho-
gerhand te worden opgelegd, in mijn  
omgeving leeft het als een vanzelfspre-
kendheid. En het leven wordt er een stuk 
mooier van als we op deze manier voor 
elkaar zorgen. Ik wens dat iedereen toe, 
het is als een warme deken. 

Reini Hulsker-Bosma

Historische tuinen 

Behalve deze Romeinse tuin leggen Sa-
lix en PRAE ook een middeleeuwse tuin 
aan. Hierbij komt een kloostergang van 
gevlochten levende wilg waar parkbe-
zoekers doorheen kunnen wandelen.

Met deze twee historische tuinen 
willen we het dagelijkse leven van de 
Romeinen onder de aandacht bren-
gen, en een ander stukje geschiedenis 
van Roomburg. Op dezelfde plek waar 
het castellum ligt, heeft tot in de 16e 

eeuw het Margarethaconvent gestaan.  
Rondom het convent stonden allerlei 
bijgebouwen, waarvan er een is opge-
graven. Daar staat nu de kloosterbank, 
en straks ligt de tuin ernaast.

Stichting Salix en PRAE leggen de 
tuinen aan met hulp van vrijwilligers 
en leerlingen van het Wellant College 
uit Oegstgeest. Financiering komt van 
Gemeente Leiden, WOZ fonds en Fonds 
1818.

We zijn op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om mee te gaan doen met 
de tuinen.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij
info@prae.biz of bellen met 06-22048705.



8 9

D
e 

di
am

an
tje

s
in

 v
er

ge
te

n 
w

ijk
en

Het verkiezingsdebat van 11 maart ging over de noodzakelijke aan-
dacht voor de “vergeten wijken” aan de rand van Leiden. Wij gaven toen 
aan dat de samenstelling van de bevolking in Roomburg en Meerburg 
heel divers is. Maar weten wij zelf, als burgers van Roomburg en Meer-
burg, eigenlijk wel wie hier allemaal wonen? 

Deze krant besteedt iedere keer aan-
dacht aan de diamantjes onder onze 
burgers: ondernemers, huisartsen of fy-
siotherapeuten. Onze wijken schitteren 
van de diversiteit. Deze keer besteden 
we aandacht aan Désirée de Blok, be-
woonster van de Maasstraat in Meer-
burg. Désirée heeft het als moeder van 
jonge kinderen en haar eigen bedrijf in 
feesten en fotoalbums, al druk, maar zet 
zich daarnaast in voor de verbetering 
van de levenskwaliteit van kinderen in 
Nepal. 

In 2006 is het idee ontstaan, toen twee 
vrienden op wereldreis via vrijwilligers-
werk in een staatsweeshuis in Nepal ge-
confronteerd werden met de corruptie 
en ellende daar. Zij realiseerden zich dat 
kinderen niets opschoten met deze vorm 
van ontwikkelingswerk en begonnen na 

te denken over andere vormen van hulp 
die effectiever zouden zijn. In ieder geval 
moest de aanpak kleinschaliger worden 
en beter controleerbaar door met lokale 
mensen samen te werken.

In Nederland werd een businessplan op-
gesteld voor een kleinschalig, gezinsver-
vangend weeshuis voor 15 kinderen en 
in Nepal stond een medewerker van het 
Internationale Rode Kruis op, die de kar 
ter plekke wel wilde trekken, Tej Shrest-
ha. Vijf Nederlanders, onder wie Désirée, 
kregen de noodzakelijke financiering 
voor de start rond en in 2007 werd het 
weeshuis geopend. Sushma is de didi 
van het huis, zij woont bij de kinderen 
en fungeert als moeder. Samen met een 
kokkin, regelt zij het dagelijkse reilen en 
zeilen van het huis. Tej is, na zeven jaar, 
nog steeds de leidinggevende van het 

weeshuis én inmiddels van 3 andere 
projecten die gestart zijn.

Het streven is de kinderen een echte 
kleinschalige opvang te bieden met 
voldoende eten en goed onderwijs. De 
kinderen worden begeleid om succesvol 
een eigen leven op te bouwen. Het gaat 
om kinderen die ondervoed waren en 
niet naar school gingen, “afval”kinderen 
worden ze ook wel genoemd. Inmiddels 
zijn de eerste opgevangen kinderen 18 
en 19 jaar en twee van hen studeren nu 
voor een bachelor aan de universiteit in 
Kathmandu.

Met de ervaring van het weeshuis ont-
stond de behoefte om meer kinderen 
te helpen op grotere schaal, wellicht 
een school? Tej startte een initiatief voor 
een Engelstalige school, die begint met 
een preschool, waar de leerlingen naar 
draagkracht lesgeld betalen. Dat bete-
kent dat 25% gratis onderwijs krijgt. Het 
gaat om een groep leerlingen die anders 
niet naar school zou zijn gegaan. Zelf-
redzaamheid is van groot belang, daar-
om ging de school in 2008 van start en 
is er tegelijkertijd in een bergdorp een 
schoolproject gestart voor 36 meisjes, 
die tot dan geen enkele onderwijsvoor-
ziening hadden. Twee meisjes die door 
de school hebben leren lezen en schrij-
ven helpen nu hun dorpsgenoten met 
essentiële zaken als het aanvragen van 
elektriciteit.
Het vierde project dat de stichting heeft 
opgezet is een schoolproject voor straat-
kinderen in Banepa. Waar 60 kinderen 
die op straat wonen en zwerven, elke 
dag eerst eten krijgen en daarna 2 uur 
onderwijs. Een nieuw project dat hier-
uit ontstaan is, is het opzetten van een 
opvanghuis voor deze kinderen. De 20 
jongste kinderen, tussen de 6 en 12, wor-
den binnenkort opgevangen in een huis 
van steen met een eigen bed, zodat ze 
soms even weer kind kunnen zijn.

De lezer van dit artikel zal nu onge-
twijfeld denken:” Dit klinkt mooi, maar 
er zijn toch ook al veel andere ontwik-
kelingsprojecten daar?” Ja, we moeten 

constateren dat de Nederlandse burger 
wordt overspoeld met goede doelen, 
maar de vraag is natuurlijk wat er wer-
kelijk gebeurt en hoe bestendig de inzet 
is. Unicef heeft projecten ingezet voor 
de straatkinderen in Nepal, maar moest 
stoppen omdat die niet meer gefinan-
cierd konden worden. Het verschil met 
het project van Désirée is, dat dat klein-
schalig is en geleid wordt door betrok-
ken mensen uit het land zelf, waarbij de 
Nederlanders de financiering regelen en 
sturen op de inhoud. Inmiddels groeit 
dit ook uit, want nu krijgen 800 a 900 kin-
deren onderwijs door het bestaan van 
deze stichting. Er wordt ook onderzoek 
gedaan naar psychische stoornissen, zo-
als de posttraumatische stressstoornis, 
waaraan enkele kinderen lijden.

Désirée maakt deel uit van een groep 
zeer betrokken vrijwilligers, waaronder 
professionals op het gebied van coa-
ching en consultancy. Zij zetten hun 
kennis in voor de ontwikkeling van 
de project. Per jaar werven zij nu zo’n 
€40.000 tot €50.000, vooral bij donateurs 
en bedrijven uit eigen kring, om deze 
projecten te financieren. De kern is daar-
bij het steunen van lokale projecten en 
stimuleren van de lokale economie en 
het zorgen voor  betere opleiding zodat 

de kinderen zelf kunnen zorgen voor 
een betere wereld in Nepal. De drijfveer 
is dat de projecten zelfvoorzienend gaan 
worden. Daarvoor moeten zij ook klein 
blijven en zo min mogelijk overheadkos-
ten hebben. Op dit moment heeft de 
stichting vooral bankkosten en kosten 
voor de website. De rest wordt gedaan 
door vrijwilligers zoals onze buurtge-
noot Désirée. We kunnen natuurlijk al-
lemaal meedoen door een financiële 
bijdrage te leveren of door zelf een actie 
te gaan organiseren. Mocht je interesse 
hebben, neem dan gerust contact met 
Désirée op via desiree@bijzondergoed-
geregeld.nl.

Kijk vooral eens op de website van dit 
project : Tuharuko Awaj (luister naar de 
stem van het kind)
www.weeshuisnepal.com om de echte 
verhalen en filmpjes te bekijken.

 

De drijfveer is dat de
projecten zelfvoorzienend 
gaan worden.

De aanpak moest
effectiever en
kleinschaliger worden.
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Ontdek onze mooie omgeving op de fiets.

Rondje Groene Hart
Komt het door de vergrijzing of door het mooie weer? Ik zie tegenwoor-
dig steeds meer vijftigplussers uit de buurt op de fiets stappen voor een 
gezellig en verrassend rondje Groene Hart.
 

                                                                  Verbetering van de IJsselkade

Eindelijk is er nieuws over de werkzaamheden aan de IJsselkade. Na bijna vier jaar duwen en trekken, plan-
nen indienen en afwachten, heeft de gemeenteraad besloten goedkeuring te geven aan de door de ambte-
lijke diensten vele keren doorgerekende plannen.

Doordat het beschikbare budget be-
perkt is, zijn veel onderdelen van het 
oorspronkelijke plan, zoals een steiger, 
een loopbrug en een fontein, geschrapt. 
Maar het essentiële onderdeel, vervan-
ging van het oude, verzakte plaveisel 
is gehandhaafd. Het plein wordt dus 
een stuk veiliger voor de wandelaar. De 
groene strook langs het water wordt iets 
uitgebreid en daarbij worden nieuwe 
bankjes neergezet. Bezien wordt nog of 

We klagen allemaal al jaren dat het Groe-
ne Hart volgebouwd wordt met bedrij-
venterreinen en woonwijken, maar niet 
iedereen weet dat er naast die afschu-
welijke en vooral leegstaande bedrijven-
linten ook nog prachtige stukken Groe-
ne Hart zijn. Als je altijd met de auto van 
woning naar werk reist, zie je niet dat de 
Randstad de mooiste stad van de wereld 
is, met de prachtigste grote parken. Maar 
als je meer vrije tijd krijgt en de fiets weer 
ontdekt, leer je deze historische wereld-
stad beter kennen.

Vooral door de elektrische fiets stappen 
steeds meer mensen op “het stalen ros”. 
Daar kunnen we dan wel lacherig over 
doen, maar vergeet niet dat ook elek-
trisch fietsen beweging vereist en dus 
gezond is voor de gebruiker. Het is wel 
waar dat de elektrische fietser goed 
moet opletten en niet zijn snelheid moet 
overdrijven. Maar als we allemaal de nog 
op de basisschool geleerde regels in 
acht blijven nemen, kunnen we fietsend 
genieten. Boudewijn de Groot moet nu 
ook maar eens een lied zingen over de 
gezellige elektrische fietser!

Omdat veel fietsers de omgeving nog 
niet heel goed kennen, zetten wij in de 
komende nummers een paar mooie rou-
tes uit van zo’n dertig kilometer. We star-
ten steeds bij Van Rossum fietsenhandel 
(IJsselkade/Maasstraat), omdat u daar 
ook  uw vertrouwde oude ros kunt laten 
ombouwen tot een e-bike. Deze keer rij-
den we een rondje langs de mooie oude 
dorpskernen om Leiden.

We rijden de Maasstraat uit naar de 
Meerburgerkade en langs het zorgcen-
trum (de Zaanstraat) naar het Kanaal. 
Daarlangs rijden we richting Vlietlanden. 
Bij de Vlietlanden nemen we de brug 
rechts over het Kanaal en slaan direct 
links af om zo langs het Kanaal te rijden 
tot we niet verder kunnen. We gaan 
naar rechts en rijden door tot we met 
het water aan onze linkerkant het oude 
grachtje van Voorschoten oprijden. We 
slaan linksaf de oude dorpstraat in. Deze 
oude kern van Voorschoten heeft twee 
parallelle straten met leuke winkels en 
genoeg plekken om even een kopje kof-
fie of thee te drinken. Maar kijk vooral 
naar de oude gebouwen, die nog steeds 

een functie hebben in dit historisch regi-
onale marktplaatsje. Vanuit het centrum 
rijden we naar de Veurse weg, die van 
Voorschoten naar Leidschendam loopt. 
Om niet alleen maar langs de weg te 
rijden (wat overigens ook kan met een 
stop bij het eiland van ome Niek), slaan 
we af bij de Vinkenborglaan om een 
stukje door het groen te rijden. Bij Leid-
schendam rijden we via de Damlaan en 
het Damplein naar het sluisje. Na enkele 
jaren van restauratiewerkzaamheden is 
hier het zicht op het oude sluisje met 
twee bruggen, een beeld, een kerk en 
historische panden, prachtig. Het is een 
feest om een cappuccino te drinken op 
het terras van de Italiaan en de schip-
pers van de bootjes het sluisritueel te 
zien uitvoeren. Hierna gaan we over de 
linkerbrug om aan de andere kant van 
de Vliet te fietsen naar het vogelgebied. 
Onder de dijk, tussen de Vliet en de snel-
weg A4 ligt een vogelparadijs, waar de 
bezoeker vanuit een hut de vogeldrukte 
kan beschouwen. Fietsend en kijkend 
door Starrevaart nemen we de brug over 
de A4 naar Stompwijk. Ook Stompwijk is 
een oud plaatsje, op een dijk gelegen 
met een sluisje en een mooie oude kerk. 
We fietsen over dat dijkje op weg naar 
de fietstunnel onder de N206 door. Door 
dit mooie weidegebied fietsen we naar 
de Zuidbuurt om vervolgens in het his-
torisch centrum van Zoeterwoude Dorp 
te belanden. Na het oude kerkje slaan we 
naar rechts af en nemen de weg die ons 
over de snelweg weer naar Cronesteijn 
voert. Ook daar kunnen we in de “Tuin 
van de Smid” een heerlijk kopje koffie of 
thee genieten. Langs het Kanaal fietsen 
we terug naar de IJsselkade en daar kun-
nen we eventueel bij Van Rossum nog 
wat aanpassingen aan onze fiets laten 
verrichten.

de boom bij de parkeerplaatsen, waar-
van de wortels de tegels gevaarlijk om-
hoog duwen, gekapt moet worden of 
dat er op een andere manier voorzien 
kan worden in een veilige doorgang.

Naast de Spar worden voor de winkel en 
voor de kinderopvang meer fietsenrek-
ken geplaatst en de verouderde prul-
lenbakken en bloembakken op het plein 
worden vervangen. Als alles verloopt 

IJsselkade op de schop   

zoals gepland, starten de werkzaamhe-
den op 5 april aanstaande. Gedurende 
de werkzaamheden zullen de winkels 
bereikbaar blijven.

Het heeft even geduurd, maar vooral 
door de inzet van raadslid Marion van 
Dongen, is er nu een knoop doorgehakt.

We zijn zeer benieuwd naar het resul-
taat.

                                                                 Koken voor 55+ers is groot succes!

Vanaf 13 januari koken 38 leerlingen uit groep 7 en 8 van obs De Arcade in groepjes van 10 een 3-gangen-
maaltijd voor ‘ouderen’ uit de wijk. De dames en heren die al één of meerdere malen zijn aangeschoven zijn 
erg enthousiast.

Naast het feit dat kinderen leren koken, 
mensen ontvangen, serveren, uitruimen 
en afrekenen hebben zij ook contact 
met ‘oudere’ buurtgenoten.

De 55+ers hebben contact met leeftijd-
genoten, eten lekker en maken kennis 
met de goede kanten van ‘de jeugd van 
tegenwoordig’.

Dit schooljaar staan er nog vijf bijeen-
komsten gepland, namelijk maandag 7 
april, 12 en 26 mei en 2, 16 en 30 juni. 

De gasten worden om 17.15 uur ver-
wacht, krijgen een drankje aangeboden 
en daarna een voor-, hoofd- en nage-
recht.  De eindtijd ligt rond de klok van 
half zeven.  

Nieuws van de ARCADE

Voor € 6,00 kunt u hieraan deelnemen, 
maar dan moet u zich wel opgeven. 
Opgeven kan via de mail
nsa@basisschool-de-arcade.nl of bij 
Jolet van Berkel (de gastvrouw) in de hal 
van de Bredeschool
Er zijn 16 plekken per keer beschikbaar, 
dus ‘wie het eerst ‘komt, wie het eerst 
maalt(ijd)’
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Het Administratiecollectief
Op het bedrijventerrein Roomburg is vorig jaar het Administratiecollec-
tief neergestreken, pal naast BAS NEON aan de Zaalbergweg, langs de 
spoorlijn Utrecht - Leiden. 

Jan Verbooy, geflankeerd door zijn echt-
genote, tevens parttime organisatie-
medewerker Loes de Blok, doet graag 
zijn verhaal in de ROME-krant, want hij is 
trots op zijn bedrijf. 
‘Wij adviseren ondernemers in het mid-
den- en kleinbedrijf, ZZP-ers en particu-
lieren op het brede terrein van adminis-
tratie , boekhouding en belastingzaken. 
Samen met onze ervaren collega’s ver-
zorgen wij de meest uiteenlopende 
boekhoudingen, verwerken salarisadmi-
nistraties en alle soorten belastingaan-
giften, zoals de aangifte Inkomstenbe-
lasting; Vennootschapsbelasting;  Erf- en 
Schenkbelasting; Omzetbelasting (BTW) 
en Loonheffingen.

De mensen achter het
Administratiecollectief
De vennoten Jan Verbooy en Herman 
Nak zijn beiden al meer dan 40 jaar werk-
zaam als zelfstandig administratie- en 
belastingadviseurs. Sinds 1993 werken 
zij samen in de huidige vennootschap. 
Jan vanuit het kantoor in Leiden en Her-
man vanuit Dordrecht. 

Aan de muur van de vergaderkamer, 
hangt een schilderij  waarop alle voor-
gaande locaties zijn afgebeeld: de Vrou-
wenweg, de Vrouwenkerkkoorstraat 
in het centrum van Leiden, de Zoeter-
woudsesingel en de laatste locatie in 
Oegstgeest. Dit pand was te groot en 
te duur geworden. Door faillissementen 
van een deel van de klanten, moest er 
worden ingekrompen. Gelukkig zonder 
ontslagen, maar door natuurlijk verloop. 
Deze verdieping is precies goed voor 
de huidige club: vier boekhoudkundige 
en fiscale medewerkers, ieder met hun 
eigen specialisme en een jurist van de 
Rhijngeestjuristen groep, eveneens ge-
vestigd in dit pand. Een opgewekte re-
ceptioniste zorgt voor de eerste opvang 
en ondersteuning van het hele team. 

Advies aan huis
Het nieuwe kantoor aan de Zaalbergweg 
is gevestigd op de eerste verdieping. Dat 
was wel een beetje een bezwaar, want 
er zit geen lift in het pand. Daarom is er 
een werkplek gecreëerd in de hoek van 
de hal. Voor mensen die moeite hebben 

met de trap  is dit een goede oplossing. 
De boekhoudkundig medewerker loopt 
simpel de trap af naar een cliënt voor 
wie de trap te belastend is.
 ‘En wanneer een cliënt door (tijdelijk) 
ongemak niet naar het kantoor kan ko-
men, dan komen we ook aan huis’ zegt 
Jan. 

Een mooi verjaardagscadeau. 
Voor Jan Verbooy is zijn werk zijn hob-
by: hij houdt ervan om zaken tot op de 
bodem uit te spitten. Een andere pas-
sie van Jan is geschiedenis, maar dan 
weer specifiek van zijn vakgebied. In 

zijn spaarzame vrije tijd verdiept hij zich 
in de geschiedenis van de Nederlandse 
Belastingdienst. Voor zijn verjaardag 
ging hij een dagje uit naar het Belasting- 
en Douane museum in Rotterdam. Hij 
kwam daar een boekje tegen: een waar 
museumstuk ‘De puntjes op de i van de 
administratie’. Voor Jan precies het juiste 
verjaardagscadeau! 

Fiscaal eerste Hulp
‘Wij zijn aangesloten bij het Register 
Belastingadviseurs (RB). Dit is een orga-
nisatie met  ongeveer 7000 leden/belas-
tingadviseurs waarvoor strikte voorop-

leiding, kennis en beroepsvoorwaarden 
gelden met de verplichting voor de le-
den tot permanente bijscholing’.

Dat is geen straf voor Jan, integendeel: 
dat vindt hij juist het leuke van zijn vak, 
de permanente educatie en de constant 
wijzigende wet- en nationale en Europe-
se regelgeving. Dit geeft de meerwaarde 
om mee te denken met de klant en te 
kunnen adviseren over verschillende 
scenario’s.

Het collectief is toekomstgericht en 
werkt hard aan het zo optimaal mogelijk 
stroomlijnen van alle bescheiden met 
digitale dossiers. In te zien, handig en up 
to date voor de klant en voor de mede-
werker.

Momenteel timmeren ze ook aan de 
weg met een nieuwe loot aan de stam:  
Fiscaal Eerste Hulp (FEH). Speciaal in het 
leven geroepen voor contact in de avon-
duren en het weekend.
Om de drempel te verlagen is er een 
aanbod waarbij, zowel bij het Adminis-
tratiecollectief als FEH, het eerste advies-
gesprek gratis is. Met de extra aandacht 
in de ROME-krant hoopt Jan dat nog 
meer particulieren en ondernemers uit 
de wijken Roomburg en Meerburg  het 
collectief weten te vinden! 

Het geeft meerwaarde 
om mee te denken met 
de klant.

Wanneer een cliënt door 
omstandigheden niet 
naar het kantoor kan
komen, dan komen we 
ook aan huis.

interview met de eigenaar Jan Verbooy
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De stichting ROPARUN organiseert
dit jaar voor de 22e keer de non-stop-estafetteloop van Parijs en Ham-
burg naar Rotterdam, met als doel om geld op te halen voor de zorg aan 
kankerpatiënten. De ROPARUN vindt plaats tijdens het Pinksterweek-
end van zaterdag 7 t/m maandag 9 juni en is uitgegroeid tot een groots 
evenement.

Er doen meer dan 350 teams mee. 
Een team bestaat uit ca. 25 personen, 
waaronder 8 lopers, een teamcaptain, 
4 fietsers, chauffeurs en verzorgers. De 
afstand die wordt afgelegd is ongeveer 
520 km, voor iedere loper dus 65 km en 
dat is 1,5 marathon! Een geweldige spor-
tieve prestatie voor een goed doel.  

Ik woon in Roomburg en ga dit jaar voor 
de 2e keer mee als chauffeur in TEAM 38: 
de RUNNING STARS. Mijn dochter is één 
van de lopers. 
Naast de sportieve inspanning moet er 
ook een inspanning geleverd worden 
om geld op te halen voor dit doel. Wij 
doen dit door het organiseren van aller-
lei acties waarvan de opbrengst naar de 
stichting Roparun gaat, o.a. veiling, 
collecteren,  loterij. De kinderen van de 
Bernardusschool in Zoeterwoude Rijn-
dijk hebben vorig jaar bijna € 5000, - op-
gehaald met een sponsorloop ter gele-
genheid van mijn afscheid als directeur. 
Dit jaar organiseren we op 10 mei een 

benefietconcert in café de Meester in 
Zoeterwoude Dorp. 

Natuurlijk willen we heel graag gespon-
sord worden. De SPAR in Meerburg 
levert ons team levensmiddelen voor 
onderweg. Wanneer er anderen zijn die 
ons willen sponsoren kan dat door bij-
voorbeeld oude mobieltjes in te leveren. 
Als je toch je oude mobiel niet meer 
gebruikt heb je er niets meer aan en 
wij zijn er blij mee. Wilt u helpen? Vraag 
bijvoorbeeld ook aan familie, kennissen, 
buren etc. etc. of ze nog oude mobiele 
telefoons hebben liggen en lever ze dan 
alsjeblieft in bij één van onderstaande 
adressen. Het bedrag dat we daar dan 
voor ontvangen zal gestort worden op 
de rekening van de Roparun onder ver-
melding van bewoners Meerburg en 
Roomburg Leiden. 

Uiteraard zijn we ook erg blij als u een 
geldbedrag wil doneren. Wanneer u 
hiervoor kiest kan dat rechtstreeks via 

de website van de roparun team 38 
Running Stars. U kunt op naam van het 
team doneren of op naam van een van 
de deelnemers. Ga hiervoor naar http://
www.roparun.nl/teams/2014/38.html

Op de website www.roparun.nl kunt u 
meer informatie vinden. We zijn ook op 
facebook te vinden als u ons wilt volgen: 
https://www.facebook.com/teamrun-
ningstars

Het inleveren van oude mobieltjes kan 
bij de SPAR in Meerburg of bij de AR-
CADE in Roomburg.  Wanneer u mij een 
mail stuurt of belt naar 06 33 17 61 03 
kom ik het bij u thuis ophalen. 

Mag ik op uw steun rekenen? Voor vra-
gen kunt u natuurlijk met mij contact 
opnemen.  Alvast heel hartelijk dank, na-
mens team 38 RUNNING STARS

Rob Zuiderwijk, Venusstraat 22
robzuiderwijk@gmail.com

F e e l G o o d
S PO RT VOE D I N GSA  dVI ES B U REA U|

VOOR PERSOONLIJK VOEDINGSADVIES OP MAAT, GESPECIALISEERD IN VOEDING BIJ (TOP)SPORT
vANAF NU OOK SPREEKUUR BIJ VISSER FySIOTHERAPIE EN SPORT, OCTAVIALAAN 61, leIDEN

VOOR MEER INFORMATIE:

www.FEELGOODLOVELIFE.NL  T: 0620875220  INFO@FEELGOODLOVELIFE.NL

Sporten onder deskundige begeleiding in kleine groepen?
Dat kan bij Visser Fysiotherapie en Sport! 
Fysiotherapie:
Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. 

Bij Visser Fysiotherapie en Sport kunt u binnen 24 uur terecht. 

Specialisaties:

• Sportfysiotherapie

• Manueel therapie

•

 

Medical taping

• Oncologische revalidatie

• Schouder- en knierevalidatie

• Claudicatio revalidatie

•Kinderfysiotherapie

Continu in beweging

??
Bij inlevering

 van deze 

advertentie 

een les gratis*

( * vraag naar de
voorwaarden)

??

Iedere 

zaterdag 

en zondag 

Bodyshape

Octavialaan 61, Leiden, T: 071 - 75 05 290
Van Vollenhovenkade 20A, Leiden, T: 071 - 51 23 111
www.visserfysio.nl

Groepslessen:

• BodyShape

• Yoga

• Pilates 

• Sport je Slank

•  Sport je Fit
Sport je Slank

 Dry needling•

• Jong en Fit
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Mama gaat naar 
verzorgingstehuis 
Rusteenberghe

Vanaf 1 januari 2013 betalen mensen in een 
verzorgingstehuis een hogere eigen bijdrage. 
U wordt dus gestraft als u zuinig bent geweest. 
Daar gaan uw spaarcenten! Maar daar is soms 
best nog wel iets aan te doen. Laat u door 
ons adviseren over de mogelijkheden om uw 
spaargeld binnen uw familie te houden.  

Kijk voor advies of 
meer informatie op 
www.notarissen.tv 
of bel 071-589 92 01. 

Betaal

Dominique Dijkmans is  op 1 januari 2014 gestart als kinderfysiothera-
peut bij de praktijk van Visser Fysiotherapie en Sport.  Vanuit de Arcade 
basisschool was al geruime tijd vraag naar deze specialisatie.

Op woensdag en donderdag is Domi-
nique aanwezig. De eerste tijd heeft ze 
veel bezoeken afgelegd aan huisartsen 
en andere fysiotherapiepraktijken om 
bekendheid te geven en contacten te 
leggen. Dit heeft effect gehad, want 
haar agenda loopt vol. 

Wat doet een Kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie richt zich op het be-
wegend functioneren van het kind, met 
als doel de motorische ontwikkeling op-
timaal te stimuleren. 
De oefentherapie is aangepast aan het 
specifieke ontwikkelingsprofiel van het 
kind en er wordt  gebruik gemaakt van 
kindgericht materiaal, aangeboden in 
een kindvriendelijke omgeving. 

Voor welke indicaties wordt je
ingeschakeld?

Voor kinderen met houdings- of schrijf-
problemen, een afwijkend looppatroon, 
of wanneer er sprake is van een motori-
sche ontwikkelingsachterstand.
Bij zuigelingen kan ik worden ingescha-
keld bij afplatting van de schedel of 

asymmetrie, wanneer een baby dit ont-
wikkelt door een voorkeurshouding.  
Het komt de behandeling vaak ten 
goede om dit aan huis te doen, omdat 
gebruik wordt gemaakt van de spullen 
die de ouders daar ter beschikking heb-
ben. Ook de stand van het bedje en het 
speelgoed wat voorhanden is kan dan 
bekeken worden. 

Hoe is je werkwijze? 

‘ Bij een eerste consult bekijk ik wat de 
hulpvraag is. De eerste screening gaat 
via een lijst waardoor alle mogelijke 
medische en sociale zaken aan de orde 
komen.  Blijkt dat er sprake is van een 
andere oorzaak, verwijs ik door naar de 
huisarts’.

Door middel van observatie en 1 op 1 
testen wordt vastgesteld wat normaal 
en wat afwijkend is in de motorische 
ontwikkeling.  Daarna bespreek ik mijn 
bevindingen met de ouders en het kind 
en stel ik een behandelplan op. De be-
handeling is er op gericht dat het goed 
vol te houden is en leuk voor het kind.  
Hier horen ook oefeningen bij voor thuis, 

waar ouders en kind samen mee aan de 
slag kunnen.  

Dominique, 33 jaar en zelf moeder van 
3 kinderen heeft heel bewust gekozen 
voor deze specialisatie. Het is een pittige 
opleiding van 4 jaar, waarbij ze naast de 
theorie ook  de noodzakelijke praktijker-
varing heeft opgedaan.  
Vorig jaar heeft ze haar master gehaald 
en ze is heel blij dat ze nu de kans heeft 
om haar kennis en ervaring in te kunnen 
zetten.

‘Het mooie van dit vak is de hele  motori-
sche ontwikkeling die een kind van baby 
tot volwassene doormaakt. Dat heeft mij 
altijd al enorm geboeid.
Een kind doet niet moeilijk als hij daarin 
een beperking heeft en zoekt  dan zelf 
een weg daarin.  Het is geweldig wan-
neer je een kind hierin kan begeleiden 
en ondersteunen, om het de gewenste 
kant op te krijgen”

De kinderfysiotherapeut begeleidt zui-
gelingen 0 - 2 jaar, peuters 2 - 4 jaar en 
schoolgaande kinderen van 4 - 18 jaar.  
Kinderen tot 18 jaar krijgen fysiotherapie 
vergoed van de verzekering. Je kunt ook 
zonder verwijzing bij de kinderfysiothe-
rapeut terecht.

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

De kinderfysiotherapeut stelt zich voor!
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Stichting Stadstuinen Leiden
Tuingastheer Aart Beij

De paden zijn verhard
en rolstoelvriendelijk

Aart is een goede bekende in onze buurt, want hij woont al drie-en-
veertig jaar in de Drechtstraat. Vanuit zijn hooggelegen woning heeft 
hij goed uitzicht op de stadstuinen en het gebouwtje naast het water-
kunstwerk en de volière,  waar hij de scepter zwaait. 

Op de eerste zonnige woensdagmid-
dag in maart zoek ik hem op, want ik 
wil meer weten over deze enthousiaste 
vrijwilliger van de Stichting Stadstuinen 
Leiden. 

Aart is bijna 60 lentes jong en kwam 
in de zeventiger jaren met zijn ouders 
en broer hier wonen.  Hij zat toen nog 
op school en leerde voor timmerman. 
Daarnaast had hij een bijbaantje bij 
het nieuwe AC-restaurant. Hamer en 
spijkers gooide hij al snel aan de kant, 
want de horeca trok hem meer. Bij het 
AC-restaurant kreeg hij een baan aan-
geboden als leerling –kok en hij is daar 
niet meer weggegaan. Eerst als kok en 
later als leidinggevende van de spoel-
keuken, beleefde hij mooie tijden. Het 
AC-restaurant was nieuw en stond goed 
bekend. In 1996 werden er door SBS TV 
opnames gemaakt met Wendy van Dijk  

en heeft hij tot diep in de nacht met de 
hele crew aan de bar gezeten.  Zo heeft 
hij Wendy beter leren kennen, een schat 
van een meid!  De volgende dag moest 
iedereen weer vroeg op. Daar deed nie-
mand kinderachtig over. Ook Wendy liep 
alweer druk heen en weer te stappen,  
maar kon de uitgang niet vinden.. Toen 
ze Aart  tegenkwam vroeg ze of hij haar 
kon helpen. ‘Natuurlijk’ , heb ik gezegd, 
‘geef me maar een arm’. 

Na een periode van dertig jaar AC kwam 
Aart in de lappenmand terecht. Een hart-
operatie was de start van allerlei andere 
narigheid, zoals een ziekenhuisinfectie.  
Hierdoor was hij lang uit de running. 
Bij terugkomst op zijn werk boterde het 
niet met de andere chef; hij had last 
van de slechte sfeer en  hield het voor 
gezien. Nog een keer probeerde hij het 
elders, waarna hij in de WAO belandde. 

‘Heel vervelend, want je hoort nergens 
meer bij’.  Dat was een eenzame tijd voor 
Aart, zonder de sociale contacten die ie-
der mens, maar Aart vooral, toch nodig 
heeft. 

In 2012 zag hij vanuit zijn flat een groep-
je mensen aan het werk op het stuk kale 
grond waar voorheen getuinierd werd. 
Dat maakte hem nieuwsgierig en hij 
ging erop af. 
Bij de kennismaking met de mensen 
van de Stichting Stadstuinen kreeg hij al 
snel een schop in zijn handen geduwd 
en voor hij het wist werd hij betrokken 
bij van alles en nog wat. Aart vond het 
heerlijk: hij hielp de kunstenaars met 
het maken van het waterkunstwerk. Hij 
deed mee met het bouwen van een on-
derkomen en afgelopen najaar met het 
storten van een vloer voor een toilet-
ruimte. Op dagen dat hij veel volk ziet in 
de tuinen, gooit hij het gebouwtje open. 
‘De contacten hier zijn goed , er is geen 
standsverschil: iedereen is hier gelijk’  
Tijdens het interview wordt Aart gere-
geld aangesproken met vragen: waar 
staan de gieters? Mogen we de kruiwa-
gen even lenen? En heb je misschien 
koffie? Dat is met zijn horeca-ervaring 
natuurlijk geen enkel probleem en de 
koffie smaakt dan ook prima!

‘Vanaf 29 maart komt er meer leven in 
de brouwerij, zegt Aart. ‘Dan wordt de 
waterleiding aangesloten en gaat het 
waterkunstwerk weer stromen. Vanaf die 
tijd kunnen de bezoekers  iedere woens-
dag-  en zondagmiddag bij mij terecht  
voor koffie, thee en limonade tegen een 
kleine vergoeding’. 

Misschien ook een leuk idee voor de ou-
deren van het Hof van Roomburgh.  Zij 
kunnen door het wijkpark via verharde 
wegen, met de rollator of wandelend 
naar de volière komen en daar uitrusten 
met een kop thee in de zon. 

Laat het seizoen maar beginnen, Aart is 
er klaar voor!

Stichting Stadstuinen Leiden (SSL)

De Stichting is in 2012 ontstaan door 
een burgerinitiatief om in het archeo-
logisch park Matilo de mogelijkheid te 
behouden om te tuinieren, zoals dat al 
meerdere jaren gebeurt.
De SSL stelt zich ten doel om door mid-
del van tuinieren contacten tussen 
wijkbewoners te bevorderen en wijkbe-
woners op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met natuurlijk 
tuinieren. 

Stadstuin of volkstuin, wat is het verschil?
Een stadstuin is anders van opzet dan 
een volkstuin. Een stadstuin is kleiner, 
de maximale grootte is 50 m2. Wij willen 
graag een groen trefpunt zijn voor de 
beide wijken en het onderlinge contact 
bevorderen. Tevens staat de biodiversi-
teit hoog in het vaandel. Op het terrein 
mogen dan ook geen bestrijdingsmid-
delen gebruikt worden en zijn honden 
verboden. Ook mag er geen opstal op 
de tuinen staan. Het benodigde gereed-
schap is opgeslagen in een centraal de-
pot. Tot slot zijn de paden verhard en 
rolstoelvriendelijk, zodat ook wandelaars 
vanuit het park langs de tuintjes kunnen 
wandelen en kunnen genieten van het 
groen. 

Ik wil ook een tuintje,
hoe doe ik dat?
De tuinen zijn bedoeld voor bewo-
ners van de wijken Meerburg en 
Roomburg. Zij krijgen dus ook voor-
rang bij de verdeling van de tuinen. 
Maar liefhebbers uit andere delen 
van Leiden zijn ook van harte wel-
kom. U schrijft zich in door gebruik 
te maken van het contactformulier te 
vinden op de website van SSL.
www.stadstuinenleiden.nl 

Laat het seizoen
maar beginnen!
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Chrystel Brandenburgh en Wilfried Hessing

Eind maart verschijnt de geheel herziene uitgave van dit boek over de 
geschiedenis van de Roomburgerpolder. Reden voor een bezoek aan 
een van de auteurs, Chrystel Brandenburgh. 

Chrystel is werkzaam als archeoloog bij 
de gemeente Leiden. Op haar prach-
tige werkplek in een rijksmonument, 
het oude Weeshuis aan de Hooglandse 
Kerkgracht, treffen we elkaar. 
Ik vraag haar hoe zij destijds op het idee 
kwam om een boek te schrijven over de 
historie van Roomburg. Zij vertelt hoe in 
2004 een budget beschikbaar werd ge-
steld voor een publieksreeks onder de 
noemer Bodemschatten en Bouwgehei-
men.
Ze sprong daar gelijk op in, want ze wil-
de graag bekendheid geven aan de rijke 
historie van dit gebied. Samen met een 
bevriende archeoloog uit Amersfoort 
ging ze aan de slag met deze omvangrij-
ke klus. Wilfried begon met de Romeinse 
periode en Christel met de Middeleeu-
wen. Halverwege kwamen ze elkaar te-
gen en in 2005 zag de eerste publicatie 
het licht. De eerste in een reeks boeken 
over het archeologisch en bouwhisto-
risch onderzoek in Leiden.

   De Roomburgerpolder:
van Romeins castellum tot moderne woonwijk

Het boek verkocht goed, er was steeds 
vraag naar. Omdat de oude druk niet 
meer leverbaar was, zag de uitgever 
brood in een nieuwe, herziene versie. 
Daar heeft Chrystel graag aan meege-
werkt. Ze ziet het als een voltooiing van 
het verhaal. 
Zo heeft ze in 2009 weer grondonder-
zoek gedaan, in een sleuf vanuit een van 
de kassen. Met opnieuw ontdekkingen, 
zoals de vondst van een stuk wandbe-
pleistering afkomstig van een verwarm-
de ruimte, wat duidt op een Romeins 
badhuis. Hiervan doet ze verslag. In deze 
nieuwe druk wordt ook uitgebreid inge-
gaan op de nieuwbouw van de wijk en 
de aanleg van het wijkpark Matilo. 

Een aanrader dus voor iedereen die ge-
interesseerd is in de geschiedenis van 
onze wijken.

Het boek kost € 14,50 en ligt vanaf eind 
maart in de Leidse boekwinkels 

 Verkeersplannen rond Leiden

Al jaren worstelt Leiden met de bereikbaarheid van de binnenstad en de verbinding met de regio. Het Leidsch 
Dagblad en de stadskranten wijden veel artikelen aan de plannen, de acties die in diverse wijken en regioge-
meenten worden gevoerd en de reacties van provinciale staten.

De strijd (want dat is het zo langzamer-
hand) begon al met de plannen voor 
een RijnGouwe lijn en richt zich nu op 
de plannen voor de Oostvlietpolder, het 
verkeer door de Breestraat, de plannen 
voor de Ringweg Oost, waaronder een 
verbinding over het Waardeiland naar 
Leiderdorp en nog meer. Het lijkt erop 
dat geen enkele van de  door ambte-
naren en adviesbureaus ontwikkelde 
schetsen op ondersteuning van alle be-
trokkenen kan rekenen. De verkiezings-
debatten in de regio werden dan ook 
behoorlijk gedomineerd door dit onder-
werp. 

In de afgelopen jaren heeft wethouder 
Strijk een aantal sessies georganiseerd 
over de bereikbaarheid van Leiden en 
omgeving, waar vertegenwoordigers 
van wijkverenigingen werden uitgeno-
digd om te debatteren over de plannen. 
Daarnaast heeft een aantal wijkvereni-
gingen gezamenlijk overlegd en actie 
gevoerd voor veiligheid en gezondheid 
van de Leidenaren. Vanuit Roomburg 
waren bewoners van de Neptunuskade 
zeer actief en vanuit Meerburg volgde 
het bestuur van de wijkvereniging de 
plannen nauwgezet. Het duurde lang 
eer de voornemens rond deze wijken 
zich uitkristalliseerden, maar nog is veel 
niet duidelijk. Wel is duidelijk dat onze 
wijken in een driehoek liggen, die om-
sloten wordt door de drukste wegen: de 
Van der Madeweg, de Hoge Rijndijk en 
de Kanaalweg, waardoor de uitstoot van 
CO2 hier onacceptabel hoog is en de 
risico’s voor fietsers en andere verkeers-
deelnemers groter zijn dan elders in de 
stad. Voor het doortrekken van het ver-
keer over de Kanaalweg naar Leiderdorp, 
is niet veel animo, maar of dat de Kanaal-
weg beschermt tegen meer autoverkeer 
is nog maar de vraag.

Langzamerhand tekenen zich de con-
touren af van een plan dat kan rekenen 
op een meerderheid van raadsleden en 
bewonersgroepen: een rondweg om 
Leiden en Leiderdorp met “toegangs-
poorten” tot de binnenstad. Wat die 
plannen precies behelzen voor Meer-
burg, Roomburg, Leiderdorp en Zoeter-
woude is nog geheel niet duidelijk. Zoe-
terwoude heeft onlangs zelf een plan 
gelanceerd voor de nieuwe wijk Verde 
Vista, waarin sprake is van een weg over 
de A4, die meer druk zal leggen op de 
toegang tot Roomburg. Wethouder 
Strijk wilde zijn eerste periode natuurlijk 
afsluiten met concrete plannen, die liefst 
al ingezet zouden zijn. Dat is hem niet 
gelukt. Wat er nu verder moet gebeuren 
is niet duidelijk.
Binnenkort gaan de vertegenwoordigers 
van Meerburg en Roomburg met elkaar 
om tafel om onze inzet te bespreken in 
de plannenmakerij die het volgende col-
lege ongetwijfeld zal voortzetten. Als er 
bewoners zijn die mee willen denken, 
laat het ons dan weten. Wij kunnen als 
betrokken wijkverenigingen natuurlijk 
ook onze ideeën aan een nieuw college 
presenteren. 

Infrastructuur   

In memorandum 
In januari overleed de secretaris/penningmeester van de wijk-
vereniging Meerburg op 35-jarige leeftijd. Azad Atasoy was een 
actieve en enthousiaste buurtbewoner. Als lid van het bestuur 
pakte hij diverse taken op: hij hielp mee met het organiseren en 
uitvoeren van de voetbaltoernooien en wijkfeesten, vroeg actief 
en met succes bijdragen van fondsen aan en voerde daarbij tot 
in december zijn bestuurstaken trouw uit. Wij missen hem en zul-
len hem met liefde gedenken.



22 23

PUZZELPAGINA

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  

Huisartsenpraktijk

 

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.

Wij zijn een geaccrediteerde praktijk en leiden jonge
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.

Apotheek Roomburgh, de apotheek met 
een persoonlijke aanpak bij u in de buurt, 
waar 90% van uw recepten dezelfde dag 

klaar staan.

Overstappen is zo geregeld, wij vragen 
uw gegevens op bij de vorige apotheek. 

Neem wel uw ID bewijs mee.
 

Hof van Roomburgh 1
2314ZB Leiden
071-5661188

Zoekplaatje!

Wat is de locatie op deze foto?
Denkt u het te weten, mail dan uw 
oplossing aan:
romekrant@wijkroomburg.nl 

Oplossing vorig zoekplaatje: 
het watertje bij het Kasteelhof, tussen de Julius 
Caesarlaan en Roomburgerweg.

Goede inzenders van de puzzel + het 
zoekplaatje maken kans op:
- Een appeltaartje van de SPAR
- Een fiets-reparatiesetje van
   Van Rossum Tweewielers
- Een rookworst van Slagerij Henco 

Inzenden voor 1 mei a.s. 

 
 
 

       praktijk voor tandheelkunde 
            preventie                   restauratie                    esthetiek 

 
      voor   als    je    een   gezonde  
         mond    belangrijk   vindt 
 
                 kwaliteit             vernieuwend  
                      persoonlijke aandacht 
 
 
         bereikbaarheid uitsluitend telefonisch: 
         maandag dinsdag woensdag 08.00-1200 uur 
         om de week: 
         donderdag vanaf 11.30 uur of vrijdag 08.00-12.00 uur 
 
                     
        Hof van Roomburgh 4   2314ZB Leiden 
                       Tel 071 541 42 33 

Op een mooie lentedag zijn verschillende bewoners van de wijken Meerburg 
en Roomburg in hun wijk op pad. Wie gaat waarnaartoe, waar woont hij of zij 
en met wie?

Aanwijzingen:
•	 Anne	woont	al	30	jaar	in	hetzelfde	huis	en	is	niet	op	weg	naar	De	Bult.	Zij	is	

bang voor honden.
•	 Corrie	vraagt	zich	af	of	haar	dochter	vanavond	thuis	zal	eten	en	besluit	toch	

even naar het winkelcentrum te gaan om iets voor het avondmaal te halen.
•	 Daan	geniet	van	zijn	appartement.	Zijn	liefde	voor	tuinieren	leeft	hij	uit	in	de	

stadstuinen. Jammer dat zijn hond daar niet mag komen.
•	 Erica	maakt	met	plezier	gebruik	van	de	in	Arcade	aangeboden	maaltijden	
voor	55-plussers.	Zij	gaat	op	de	fiets,	want	de	bussluis	belet	haar	met	de	auto	
te	gaan,	of	zij	moet	een	heel	eind	omrijden.

•	 De	kinderen	van	Bas	genieten	op	de	Bult	van	het	naar	boven	klauteren	over	
de grote keien. Thuis spelen zij vaak in de patio.

•	 Corrie	is	blij	met	de	bussluis,	ze	denkt	dat	er	anders	veel	sluipverkeer	voor	
haar huis langs zou rijden.

•	 Erica	kan	vanuit	haar	huis	de	stadstuinen	en	torens	van	het	Archeologisch	
park zien.

•	 De	alleenstaande	gaat	niet	naar	het	buurthuis.

U kunt de puzzel oplossen door de inleiding en de aanwijzingen aandachtig te 
lezen	en	de	gegevens	te	verwerken	in	de	tabel.	Bijvoorbeeld	door	een	+	te	plaat-
sen als iets bij elkaar hoort en een -/-  als dat niet het geval is.

Anne
Bas
Corrie
Daan
Erica
Winkelcentrum
Arcade
Buurthuis Matilo
Stadstuinen
De Bult
Alleen
met partner en kinderen
met partner en kinderen
met hond
met volwassen dochter
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Keerzijde!   WIJKAGENDA
26 april t/m 5 mei 2014
Meivakantie
Basisschool de Arcade

8 mei 2014
20.00 tot 21.30
Voorbereiding Wijkfestival 
Buurthuis Matilo

10 mei 2014
Benefiet concert Roparun
café de Meester Zoeterwoude Dorp

13 mei 2014 
Jaarvergadering
wijkvereniging Roomburg

12 en 28 mei 2014
Diner voor 55+ sers in de Arcade

22 mei 2014
swingavond voor ouderen
Buurtcentrum Matilo

25 mei 2014
Voetbaltoernooi Meerburg
Kunstgrasveldje

11 juni 2014
Straatspeeldag 

22 juni 2014 
Rommelmarkt
Buurtcentrum Matilo

2, 16 en 30 juni 2014
Diner voor 55+sers in de Arcade

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

Al uw reacties en ideeën voor de vol-
gende (voorjaars) krant kunt u kwijt bij 
de redactie:
romekrant@wijkroomburg.nl

Tuinieren
Iedere dinsdag tussen 10.00 en 15.00 
uur zijn we in Matilo bezig met de 
aanleg van de twee historische tuinen. 
Alle hulp is welkom, dus kom vooral 
langs als je zin hebt in een dag buiten 
werken! We verzamelen om 10.00 uur 
bij de loods aan de Besjeslaan. Laat
het ons even weten als je komt:

PRAE 06 30404439.

6 september 2014  wijkfestival  
Park Matilo
Zaterdag 6 september willen we
weer een wijkenfestival organiseren.
Reserveer alvast deze datum in uw 
agenda.
Wil u meehelpen met de organisatie, 
neem dan contact op met de Wijkver-
eniging en mail ons:
romekrant@wijkroomburg.nl 

Beste betrokkenen bij Park Matilo,

De wijkverenigingen Meerburg en Roomburg en de Stichting Mooi Matilo 
hebben het initiatief genomen om een gezamenlijke activiteiten-kalender 
voor Park Matilo op te zetten.  Met deze activiteiten-kalender proberen we 
de volgende zaken te regelen:
- van elkaar te weten welke activiteiten
 worden georganiseerd
 (en in welk deel van het park)
- elkaars activiteiten/evenementen te
 versterken of op elkaar te laten
 aansluiten
- gezamenlijke publiciteit voor de
 evenementen/activiteiten

Inmiddels is de website
www.parkmatilo.nl ontwikkeld, waarin
ook een agenda is opgenomen. 
Onze vraag aan u is:
- Wil u/uw organisatie deelnemen aan
 deze samenwerking? 
- Wie van u is contactpersoon? 
- Heeft u al activiteiten gepland in en om
 Park Matilo en wilt u deze doorgeven? 

Wij rekenen  op uw medewerking en hopen gezamenlijk van Park Matilo een aange-
name verblijfplaats voor velen te maken. Voor ideeën en vragen kunt u zich richten tot
Tom Hazenberg 071-5126216 tom@hazenbergarcheologie.nl

ACTIVITEITEN VOOR ALLE KINDEREN UIT DE WIJK

BplusC organiseert diverse activiteiten in de Bredeschool. Naast blokfluitles op 
maandagmiddag, op woensdagmiddag spelen met muziek voor kinderen uit groep 
1 en 2 en ontdek muziek voor kinderen uit groep 3 en 4, is er klassiek ballet op don-
derdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ita de 
Hes, i.dehes@bplusc.nl.

Na de meivakantie is er voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 Urbandance.
Verder zijn er plannen om een Arcadezomerweek in de 1e week van de zomerva-
kantie te organiseren. Binnenkort is de informatie over bovenstaande activiteiten te 
lezen op: www.bredeschool-de-arcade.nl

Buurtcentrum Matilo
Zaanstraat 126, 2314 XH Leiden
071 5412515 - matilo@libertasleiden.nl
Openingstijden:
Maand. t/m donderd.:9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 13.00 uur

In Matilo worden swingavonden voor 
ouderen georganiseerd. De eerste was 
een groot succes en op 22 mei is er vanaf 
19.00 uur nog één. De toegang is € 3,50 
bij voorverkoop of € 4,00 aan de zaal. 

Elke maandagochtend is er vanaf 09.00 
tot 11.00 uur in Matilo een fotoclub, 
waarvan de resultaten geëxposeerd 
worden in het buurthuis na afloop van 
de cursusperiode. Men kan de expositie 
bekijken gedurende de openingstijden.


