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Voorwoord
Van de redactie
Hier is het lente-nummer van
onze Rome-krant. In de aanloop
naar deze editie is er weer veel
gebeurd, waarover we u zo goed
mogelijk inlichten.
Zo heeft de gemeenteraad van
Leiden besloten dat er voor
onze wijken een visie zal worden
opgesteld, in navolging van de
wijkvisie van de Zeeheldenbuurt.
Een wijkvisie wordt samen met de
wijkbewoners gemaakt en schetst
de ambities van de wijk en de rollen
die de verschillende partijen in de
realisering daarvan gaan spelen. In
de Zeeheldenbuurt ging het onder
andere over de inrichting van de
openbare ruimte, de opening van
een buurtcentrum en de rol van het
sociaal wijkteam. Voor Roomburg
en Meerburg speelt de positie van
ons park Matilo natuurlijk een grote
rol, maar ook het winkelcentrum
en de pinautomaat. De toekomst
van ons buurthuis zal hier ook aan
de orde zijn. In juni zal op initiatief
van de gemeente een eerste
bijeenkomst plaatsvinden om de
plannen en de rollen van diverse
partijen nader te verkennen.

gekomen, onder andere met
de maandagse bijeenkomsten
van “een pittig bakkie”. Inge
Bosch, bestuurslid van Meerburg
brengt ons op de hoogte van de
vorderingen.

Ondertussen is de stichting Mooi
Matilo actief met het ontwikkelen
van concrete plannen voor het
park. Als onderdeel van de Limes
kunnen we een beroep doen
op fondsen om activiteiten te
bekostigen, die bij dit erfgoed
passen. In deze krant wordt de
stand van zaken gemeld door
Tom Leest, die namens de
wijkvereniging Meerburg deel
uitmaakt van het bestuur van de
stichting.

De zoektocht naar actieve
wijkbewoners in Roomburg is
geslaagd: de wijkvereniging
is uitgebreid met nieuwe
bestuursleden en een nieuwe
voorzitter, waarmee u kennismaakt
in deze krant. Bij de lente hoort ook
een nieuwe fietstocht, die ons deze
keer langs uitspanningen leidt. En,
zoals gebruikelijk, laten we u ook
kennis maken met ondernemers die
in onze wijken wonen en met een
kleine geschiedenis van dit gebied.

Voetbal op het ‘Sparveldje’. Foto Marten Ris

verkiezingsdebat, dat gehouden
werd in het restaurant van
zorgcentrum Roomburgh. Het
leek wel het enige debat te zijn
dat echt ging over de provincie
en de zorg voor deze wijken,
want alle andere debatten en
zelfs de verkiezingsuitslagen
gingen over de samenstelling
van de Eerste Kamer. Hier werd
uitgebreid ingegaan op de plannen
rond de aanleg van wegen en
bedrijventerreinen en ook de
waterschappen kwamen uitgebreid
aan de orde. De aanwezige
kandidaten hebben kennis kunnen
maken met de burgers voor wie zij
aan het werk gaan en wij weten ze
straks te vinden.
Wij wensen u veel leesplezier!

De activiteiten rond het sociaal
wijkteam zijn al aardig op gang
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Een belangrijke activiteit in de
afgelopen maanden was het

Ankie Verlaan en Liesbeth Dijkdrent
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Nieuwe bestuursleden
Roomburg stellen zich voor:
Gerda Jans
In de wijk speelt zich een groot deel van
ons leven af. Het is fijn buurtbewoners te
kennen en je gezamenlijk in te zetten voor
zaken die het leven beter maken. Samen met
Jaap hebben we het idee geopperd ons in
te zetten voor een duurzame wijk. Dat kan
op veel manieren, bv door een repair café te
starten; of de wijk te voorzien van duurzame

Jaap Stokking
Ik vind het een eer om voorzitter van de
wijkvereniging van het mooie Roomburg
te mogen zijn. In mijn visie neemt een
wijkbestuur initiatieven om de wijk
aantrekkelijker te maken en ondersteunt het
initiatieven van anderen. Daarnaast spelen we
actief in op ontwikkelingen die van invloed
kunnen zijn op onze wijk. Ik wil mij daar
graag voor inzetten. Door mijn werk op het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en

Lahbib El Houari
Ik ben Lahbib EL Houari en ik woon met mijn
gezin in de Vergiliusstraat. Ik ben recent lid
geworden van de wijkvereniging Roomburg,
omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage
te leveren aan de sociale cohesie in de wijk.
Roomburg is een prachtige wijk om in te
wonen, ruim opgezet, veel groen en een

Egbert Sneller
Ik ben Egbert Sneller, geen geboren
Leienaar, maar sinds 1975 woon ik in Leiden
en omgeving. Nu sinds een jaar of 10 in de
Senecastraat. In de eerste jaren dat ik hier
woonde organiseerde ik met de buren een
barbecue aan het eind van de zomer voor
de Senecastraat en de Octavialaan. Vorig
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Foto’s Burocreatief

energie; of door de omgeving schoner te
maken. We willen kijken of er meer mensen in
de wijk zijn die zich hier voor willen inzetten.
Mijn man ik en wonen sinds 2006 met veel
plezier aan de Octavialaan. Ik heb tot aan mijn
pensionering in de publieke gezondheidszorg
gewerkt, in binnen- en buitenland. We
hebben twee zoons, die allebei niet meer
thuis wonen. Ik hoor graag wie er mee wil
werken aan een duurzame wijk.

ervaringen in diverse organisaties op buurt-,
wijk-, gemeentelijk en landelijk niveau ligt
mijn kracht vooral in de politiek-bestuurlijke
hoek en bij de meer fysieke onderwerpen.
Gelukkig zijn er nog veel meer kwaliteiten
in onze wijk en in het bestuur aanwezig!
Ik woon sinds 2009 met veel plezier op de
Minervalaan, met mijn echtgenote Annemiek
die pianolessen geeft en onze dochters
Gemma, Carina en Nynke. Schiet mij gerust
aan als u een goed idee hebt voor de wijk of
ergens mee zit.

prachtig park. Daarom wil ik me inzetten
om aandacht te vragen voor zwerfvuil in het
park en het opzetten van activiteiten voor
jongeren. Als het gaat om de samenwerking
tussen de wijk Meerburg en Roomburg, wil ik
me inspannen om gezamenlijke activiteiten
op te zetten. Tot slot: als u vragen of signalen
heeft aarzel niet om contact op te nemen met
de wijkverenging Roomburg. Alvast dank.

jaar heb ik me intensief bezig gehouden
met de organisatie van het zomerfestival
van de wijk. Ook dit jaar wil ik dat weer gaan
doen, maar nu meer vanuit een “officiële”
functie. Ik vind het leuk de organisatie van
dit soort evenementen op te pakken en een
aansprekend programma neer te zetten. Nu
alleen nog wachten op mooi weer……
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Jaarvergadering van de
wijkvereniging
Dinsdagavond, 31 maart was een
klein maar geïnteresseerd groepje
wijkbewoners bijeen in de Arcade
voor de Jaarvergadering van de
Wijkvereniging. Er werden vier
nieuwe bestuursleden voorgesteld
(zie hiernaast).
Er werd verantwoording van het
financieel beheer over 2014
afgelegd door de penningmeester.
Daarnaast is gesproken over de
voorgenomen activiteiten van de
Wijkvereniging, zoals het zomerfestival op 5 september en het
voorbereiden met de leerlingen van
de Arcade van een schoonmaakactie in het najaar. Ook kwamen de
verwachte veranderingen in de
toelevering van de stadswarmte en
de plannen rond de Van der

Verkeersveiligheid
Op 18 februari was er een
werksessie gepland over
verkeersveiligheid in de
schoolomgeving van de Arcade.
Gerda Jans woont aan de
Octavialaan, vlak naast de school
en was hierbij aanwezig. Hierbij
haar terugkoppeling op de
hoofdpunten:
• Er waren niet veel
belangstellenden, buiten de
professionals ongeveer 8 mensen
denk ik. Inclusief twee vertegenwoordigers van de school en de
wijkagent.
• We kregen een inleiding van de
mensen van het verkeersbureau met
de korte geschiedenis van het
voorafgaande, gevonden
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Madeweg aan de orde. Er werd
gepeild of er belangstelling bestaat
voor een Repair café als
ontmoetingsplaats in onze wijk, waar
vrijwilligers 1 x per maand tegen een
kleine vergoeding allerhande
reparaties verrichten. Voor meer
nieuws over deze onderwerpen
wordt verwezen naar de website van
onze Wijkvereniging.
Op deze avond hebben we afscheid
genomen van Lex Hogeboom als
vormgever van de ROME-krant. Hij
kreeg van Liesbeth Dijkdrent,
secretaris van de Wijkvereniging, een
mooie bos bloemen overhandigd en
werd heel hartelijk bedankt voor zijn
inzet. Twee jaar lang heeft Lex de
vormgeving van de ROME-krant
gedaan, een hele klus, maar wat een

knelpunten en een voorstel hoe de
ideeën voor oplossingen te
bespreken.
• Blijkbaar wist men niets van
eerdere bijeenkomsten over de
verkeersveiligheid, noch van eerdere
plannen en tekeningen. Onze
verkeerscommisie was onbekend bij
de professionals van de gemeente
en het verkeersbureau. Het was niet
bekend dat de problemen in de wijk
al zo’n jaar of zeven spelen. Deze
wijze van langs elkaar heen werken
is een groot probleem, dat zo snel
mogelijk moet worden opgelost.
• De belangrijkste gevonden
knelpunten liggen om de school.
Maar eigenlijk lijkt bijna ieder
kruispunt in de wijk problematisch
door onoverzichtelijkheid en vaak te
hard rijden.
• Er mag voor e 20.000 besteed
worden aan verbeteringen. Voor

mooi resultaat!
Het blad wordt goed gelezen en
trekt veel adverteerders. Het stokje is
nu overgedragen aan Arjen van der
Wal die ook aanwezig was. Lex heeft
nu meer tijd voor zijn gezin en hij
blijft beschikbaar om mee te denken
over PR en marketing voor de wijk.
Het was een geanimeerde
bijeenkomst onder leiding van onze
nieuwe voorzitter die er duidelijk zin
in heeft.
Reini Hulsker

sommige punten izijn er mogelijk
andere potjes. (Zoals de Caesarbrug.)
• We hebben in twee groepjes
over de knelpunten gesproken. Als
mogelijke oplossingen kwamen
onder meer naar voren: de hele
stoep voor de school verbreden
zodat daar niet meer geparkeerd
kan worden; eenrichtingsverkeer
door de Octavialaan leiden; kiss
and ride zone; beter aangeven bij
binnenkomst van de wijk dat het
een 30 km zone is; asfalt van de
busbaan groen maken.
• De mensen van het
verkeersbureau gaan nu aan de
slag met de suggesties. We hebben
gevraagd hoe het traject verder
loopt. Binnen twee maanden
krijgen we een verslag. Dan wordt
ook een vervolgbijeenkomst
gepland. Voor het einde van dit jaar
moeten de plannen uitgevoerd
kunnen worden.
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Als de apotheek in het Hof van
Roomburgh open is, zie je achter
de toonbank vaak meer dan één
dame bezig met het zoeken in
lades en in de computers. Dat werk
straalt iets geheimzinnigs uit. Van
buiten lijkt het een winkel, maar
een apotheek is een zorgverlener
en dat is een reden om er in onze
wijkenkrant eens aandacht aan te
besteden.

jonge apothekers kunnen ingroeien
in een apotheek. Sinds 1 februari
is mevrouw Derks toegetreden als
vennoot.
Met de opgebouwde kennis van
ziektes, kwalen en medicijnen zijn
apothekers een cruciale schakel
in de wereld van de zorg. Zij
controleren alle recepten aan
de hand van hun gegevens van

Roomburgh,
onze apotheek
De apotheker, mevrouw Karin
Derks, ontvangt mij om op mijn
vragen over de apotheek in te
gaan, terwijl zij tegelijkertijd allerlei
vragen van haar medewerksters
moet beantwoorden. Dit is geen
rustige baan, zou je kunnen
zeggen. Een apotheker is dan
ook een bijzonder beroep: er
is een academische opleiding
voor nodig. Deze apotheek
is van de stichting Verenigde
Nederlandse Apothekers, die ook
de pensioenvoorziening voor deze
sector regelt en ervoor zorgt dat
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patiënten en hun kennis van de (bij)
werkingen van de voorgeschreven
medicatie. Daarbij is het pluis/nietpluis gevoel van cruciaal belang.
Als er iets niet lijkt te kloppen moet
er onmiddellijk contact met de
behandelend arts worden gezocht.
Apothekers hebben dan ook
regelmatig medicatiegesprekken
met artsen. Soms hebben patiënten
immers een opeenstapeling
van voorschriften en recepten
opgebouwd en de zin daarvan
moet steeds opnieuw onderzocht
worden.

Naast deze werkzaamheden is er
natuurlijk ook de administratie, die
veel tijd vergt. Gelegenheid om zelf
contact te hebben met patiënten
van achter de balie, is er dus helaas
niet zo veel. Daarvoor beschikt de
apotheek over een team van goed
opgeleide assistentes, die ook nog
eens stagiaires begeleiden. Al deze
dames hebben het MBO-diploma
apothekersassistent behaald en dan
meestal bij het ID-college in Leiden.
Bij het ontstaan van de wijk
Meerburg was er nog geen
apotheek. De heer Stuurman,
directeur van het zorgcentrum,
was de initiatiefnemer voor de
apotheek. Zijn zorginstelling had
behoefte aan een apotheek in
de nabije omgeving, maar de
bevolkingssamenstelling van
Meerburg en later Roomburg,
met veel ouderen, maar ook
met jonge gezinnen, vroeg
eveneens om zo’n voorziening.
In mei 2002 was het dan zover:
twee aanleunwoningen in het
zorgcomplex zijn omgebouwd
tot apotheek en langzamerhand
werd het daar steeds drukker.
Apotheek Roomburgh bedient nu
de twee wijken en het Waardeiland
en een deel van de Hoge Rijndijk
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over de Wilhelminabrug. Voor de
bezorging is een elektrische bakfiets
aangeschaft, zodat de bussluis goed
gepasseerd kan worden.
De apotheek is opgezet door twee
dames van de Aloë-apotheek,
die beiden in 2010 met pensioen
gingen. Mevrouw Derks, tot dan
werkzaam bij de Zuiderapotheek
aan de Lammenschansweg, nam
het stokje over. Ook het bestand
van assistentes kent wisselingen,
maar Nicoline, Corry en Marloes
zijn al jaren bekende gezichten voor
de klanten. Zij zijn de vraagbaak
en voor de stagiaires ook de
leermeesters. Onze apotheek is
een erkend leerbedrijf. Er zijn jonge
leerlingen, net begonnen met de
opleiding en studenten die vlak voor
hun examen de laatste opdrachten
komen doen.
Achter de toonbank klopt het
logistieke hart van de apotheek:
voor veel patiënten in het
zorgcentrum worden recepten
aangeleverd die verwerkt worden
in het computerbestand om daarna
in een “medicatierol” te worden

bezorgd. Ook voor patiënten
buiten het zorgcentrum worden
dagelijkse doseringen aangemaakt.
Het computerdossier geeft een
alarm af, als er tegenstrijdige
combinaties zijn, maar meestal
is dit vooral mensenwerk. De
apotheker ziet bijvoorbeeld dat de
medicatie bij een blaasontsteking
over het algemeen voor drie
dagen werd verstrekt, waarna er
snel weer een nieuwe dosis werd
aangevraagd. Dat was de aanleiding
om in overleg met de artsen over
te gaan op medicatie voor vijf
dagen, waarmee de noodzaak tot
herhaling voorkomen wordt. Voor
dit soort acties voeren huisartsen
en apothekers uit de omgeving
regelmatig overleg om kennis te
delen en op peil te houden.
Een belangrijk deel van het
werk bestaat uit het overleg met
de zorgverzekeraars, die hun
regels voortdurend wijzigen. De
apothekers moeten vaak opkomen
voor het belang van hun patiënten,
maar niet altijd gaan de verzekeraars
daar helder en duidelijk mee om.

Rijschool Roomburg

Zo hebben patiënten onlangs
kunnen zien dat zij per recept
aan de apotheek een vergoeding
moeten betalen voor de uitleg van
het recept. Dat heeft tot veel vragen
geleid. De verzekeraars hebben
niet gemeld, dat kosten voor uitleg
en controle altijd al in het tarief
verwerkt waren, maar nu apart
vermeld moesten worden. In plaats
van de gewenste duidelijkheid en
transparantie werd er alleen maar
verwarring gewekt en extra werk
voor de apothekers.
Een apotheek is dus veel meer
dan een buurtwinkel. En onze
apotheek krijgt er nog meer werk
bij, want de uitbreidingsplannen
van het zorgcentrum zijn inmiddels
aanvaard, hetgeen betekent dat
er 40 aanleunwoningen bij komen
en meer inpandige zorg. Mevrouw
Derks gaat optimistisch door met
haar werk. Zij constateert dat
onze wijken een prettige leef- en
werkomgeving vormen, waar
burgerschap nog bestaat.
Ankie Verlaan

www.

Vlot, veilig en
zelfstandig
leren autorijden

.nl

Voor 30 lessen
à 60 minuten
slechts € 975,-

De polderoase van Leiden

Boek gratis
een proefles op

rijroomburg.nl
06 - 44470006
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Midden in het Cronesteynpark ligt
een polderoase: een biologisch
theehuis met dierenweide en
speelveld. Met een mooie zaal
voor feesten, vergaderingen en
trainingen. Maar ook met blubber,
takken, gras, zand, vuur en
pipokarren. Kom en geniet van de
ruimte.
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Arjen van der Wal; burocreatief
Interview metgeovnezre
nieuwe vorm

Voordelen

Foto Marta Klement / Puntgaaf drukwerk

In Den Haag geboren is hij via
Krommenie, Amsterdam en
Zaanstad door toedoen van zijn
in Leiden geboren vrouw in
Roomburg terecht gekomen.
Hoewel hij wonen in de binnenstad aantrekkelijker vindt woont
hij, nu zijn zonen nog jong zijn,
met veel plezier in deze wijk.
Hij ziet de voordelen van de
ruimte en de rust waardoor zij
heerlijk buiten kunnen spelen.
Toen Lex Hogeboom aangaf
na twee jaar te willen stoppen
met de vormgeving van de
Romekrant noemde hij de
naam van Arjen van de Wal
als mogelijke opvolger. En
Arjen heeft zich direct bereid
verklaard de vormgeving van
de Romekrant voor enige tijd
op zich te nemen.
Zijn opleiding kreeg hij
aan het grafisch lyceum in
Amsterdam, de esthetische
richting. Later vulde hij dit aan
met een opleiding marketingcommunicatie. Hij werkt 3,5 dag
per week voor een werkgever en
de overige tijd voor zichzelf als
Burocreatief. Zijn werk bestaat uit
het maken van brochures, folders
en affiches. Maar hij ontwerpt
ook logo’s, advertenties en hij
schrijft korte teksten. De laatste

tijd is hij ook veel bezig met het
vormgeven van magazines, dus
onze Romekrant is bij hem in
goede handen.
Een opdracht begint altijd met een
gesprek, waarin de opdrachtgever
duidelijk kan maken wat hem
voor ogen staat. Belangrijk in
dit gesprek is te bepalen wat de
boodschap zal zijn en voor wie
deze boodschap bestemd is. Wil
de opdrachtgever bijvoorbeeld
een onderscheidende uitstraling
hebben, of juist meeliften op een
meer gangbare beeldtaal? Als
dit alles duidelijk is, kan over de
vormgeving worden nagedacht.
Het ontwerpen van een huisstijl
of logo is vaak een intensieve
klus. Het is over het algemeen de
bedoeling dat een logo langere
tijd meegaat, het moet dus niet
gaan vervelen. En het moet ook de
aard van het bedrijf, waar het voor
staat, weerspiegelen en makkelijk
inzetbaar zijn. Een geslaagd logo
geeft zowel opdrachtgever als
ontwerper veel voldoening.
Het is duidelijk dat we er als
wijkvereniging weer in zijn geslaagd
een vakkundig en enthousiast
vormgever voor ons mooie wijkblad
te vinden.
Reini Hulsker

Octavialaan 64 | 2314 CP Leiden | 06 381 941 76
info@burocreatief.nl | www.burocreatief.nl
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ZATERDAG
va n 1 0 . 0 0 to t 1 6 . 0 0 u u r

ERVAAR WAT ECHT FIJN IS

20%

introductie
KORTING

Op zaterdag 30 mei kun je samen met Mirjam de Groot de
schoonheidssalon bewonderen en de nieuwste producten van
Matis beleven. Onder het genot van een hapje en drankje laat
Mirjam je echt thuis voelen. Kom naar het OPEN HUIS op
30 mei en krijg 20% introductiekorting op uw eerste behandeling
of op een product naar keuze!

schoonheidssalonfijn.nl

Kun je niet langer wachten? Maak dan meteen een afspraak!
Vitruviusstraat 109 • 2314 CT Leiden (Roomburg)
Tel. 071 5425263 / 06 12656133 • mirjam@schoonheidssalonfijn.nl

Voel je fit, voel je goed!
Met verstand en plezier sporten met goede resultaten?
Dat doe je bij natuurlijk bij Visser Fysiotherapie en Sport!
Onze sportmogelijkheden:
■ Sport je
■ Sport je
■ Pilates

Fit
Slank

■ Bodyshape
■ Bootcamp
■ Jong en Fit
Meer informatie?
Kijk op de website:
www.visserfysio.nl
Octavialaan 61, 2314 BN Leiden
Fysiotherapie: 071 - 75 05 290
Sport:
071 - 75 05 291
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Interview met Friedeke Verkleij,
werkzaam bij Visser
Fysiotherapie en Sport
• Friedeke, je bent al heel lang pilatesdocente.
Hoe ben jij met Pilates in contact gekomen?
Ik werk al sinds 1996 met Debbie Jenner. Zij is de
grondlegster van aerobics en later Pilates in Nederland.
Dus het was eigenlijk vanzelfsprekend. Debbie is een
echte inspiratie en heeft enorm veel kennis van de
traditionele vorm van Pilates. Zij heeft Ground Control
Pilates geïntroduceerd in Nederland en toegankelijk
gemaakt voor studio’s en sportscholen. Er zijn zo
ontzettend veel “hypes” in Nederland, maar Pilates is
beproefd en bestaat al ruim 100 jaar. Het is bewezen
goed!!
• Wat is Pilates precies?
Pilates is eigenlijk niets anders dan het lang, soepel en
sterk maken van de wervelkolom, met daarbij de
schouders en bekken. Het is een keten van bewegingen,
waarbij stabiliteit en flexibiliteit elkaar heel dicht raken.
Het is een zachte vorm van bewegen, maar desalniettemin
wél hard werken. Je werkt met het hele lichaam op een
goed geconcentreerde, kwalitatieve manier.

Friedeke Verk
leij
• Tenslotte, waar word jij blij van?
Ik word blij van een heleboel dingen. Maar een goed lijf
is belangrijk om alles te kunnen blijven doen. En Pilates
heeft daar natuurlijk een enorm groot aandeel in.
Daarnaast is werken met mensen, die Pilates willen leren,
ontzettend fijn. Je krijgt “instant feedback”!
Als je meer wilt weten over Pilates, kan je een mail sturen
naar friedeke.verkleij@casema.nl
Gerda Jans

• Is het ook geschikt voor oudere mensen?
Pilates is geschikt voor iedereen, jong en oud. Voor
iedere oefening is er een uitdaging of aanpassing. Het is
de meest zuivere basis voor iedere andere vorm van
bewegen of sport.
• En als ik niet durf, of als ik aanpassingen nodig heb,
kun je dan ook bij mij thuiskomen? Of kan ik privé les
krijgen?
Ik geef ook Personal Training. Afhankelijk van de vraag
kan het thuis of op locatie. Misschien is de stap te groot
van fysiotherapie/revalidatie naar een sportles, dus dat
kan ik overbruggen met personal training op basis van
Pilates.
• Waar geef je Pilates? Hoeveel kost het?
Afhankelijk van de vraag kan het ook bij Visser
Fysiotherapie en Sport. De prijs is bewust laag gehouden,
aangezien het niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar en het moet voor iedereen toegankelijk zijn.
• Nu heb je een Pilatesgroep mede georganiseerd door
Radius, hoe bevalt dat?
De deelnemers van Radius zijn enorm enthousiast en ik
denk dat deze mensen ook na de cursus blijven bij Visser
Fysiotherapie en Sport. Zij zien de toegevoegde waarde
van 1x per week Pilates. Ze zien het, voelen het en
geloven het.
10
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Tuinieren
langs de
Besjeslaan
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Lydia Luyten heeft hier al een
hele geschiedenis liggen, want ze
tuiniert al dertig jaar op een stukje
grond van Jan en Gina Boer aan de
Besjeslaan.
Toen ze van Amsterdam in
Leiden kwam wonen, wilde ze
dolgraag een eigen moestuin. Van
huisgenoten bij Centraal Wonen
aan de Geregracht, hoorde ze dat
je iets kon huren bij Gina Boer. Dat
was gelijk goed.
Ze kon terecht op een stukje
grond aan de linkerzijde, naast
het huis van Van Vliet. Een grote
vooroorlogse woning met een
kastanje ervoor. Daar woonde tante
Klazien. Aan de overkant waren de
kassen en daar tuinden de neven
met paprika’s en tomaten. Daar
kwamen ook weer vrienden op af
die daar geregeld verzamelden
voor een bakkie koffie. Dat zag er
altijd heel gezellig uit.
Eens, bij het werken aan de
waterkant reikte ze te ver en
kukelde ze languit voorover in de
sloot. Naast de schrik was ze ook
helemaal zwart van de modder.
Met een tuinslang heeft ze zich
afgespoeld en belde daarna aan
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bij tante Klazien, die toen een jaar
of tachtig was, om te vragen of
die misschien een jurk voor haar
te leen had. Dat was goed en zo
fietste ze in een oude damesbloemetjesjurk naar huis.
Lydia kent de omgeving goed
van die tijd, want ze haalde daar
wekelijks haar levensmiddelen.
Bij de Annahoeve kocht ze
eieren en over de Bult bij de
Carolinahoeve, kaas, melk en boter.
Ze vertelt dat de boerin van de
Carolinahoeve nog lang een koe
heeft gehouden hiervoor.
In de voorbereiding van de
nieuwbouw in Roomburg, werd het
huis van Van Vliet gesloopt. Lydia
weet nog goed hoe verbijsterd ze
was toen ze op een dag weer naar
de tuin kwam. Het huis was in een
week helemaal weg!
Later verkaste ze met haar tuin naar
de andere zijde van het huis van
Jan en Gina Boer, aan de overkant
van de fresiakweker. Daar heeft
ze met haar familie en vrienden
haar 65-ste verjaardag gevierd!
Een prachtig feest, met een
geïmproviseerde wc afgeschermd
door een paar doeken.

Lydia is inmiddels
78 jaar en heeft nog steeds plezier
in het wroeten in de aarde. De
laatste jaren doet ze het samen
met vriendin Annette die in
Meerburg woont en dat is heel
prettig want het is voor haar te
zwaar om alles alleen te doen.
Ook heeft ze hulp van een andere
vriendin, Molly die naast haar
galerie in de stad ook graag buiten
bezig is. Lydia en Annette richten
zich op het kweken van de groente.
Molly is degene die het perceel
schoon en vrij van onkruid houdt.
Sinds de ondertunneling van de
A4 is het minder lawaaiig en dat is
ook prettig. Zo verandert er steeds
weer iets. Alleen de Besjeslaan is
nog hetzelfde gebleven.
Liesbeth Dijkdrent
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Provinciale Verkiezingen
en Waterschapsverkiezingen
GroenLinks:
Jan Laurier en Frauke Joester
Partij voor de Dieren:
Dick de Vos
D66: Jan Puts
CDA: Marischa Kip
ChristenUnie: Arjan Witte
VVD: Marijke van Dobben de Bruijn
50PLUS: Willem Bakx
SP Frank: Johan Hoogendam
PvdA: Annelies Pilon

Op 12 maart werd in Zorgcentrum
Roomburgh een op de wijk
gerichte verkiezingsbijeenkomst
gehouden. Aan de hand van
acht stellingen discussieerden
vertegenwoordigers van politeke
partijen met elkaar en met de zaal.

De stellingen gingen
over:
1. de taak en positie van de
provincie
2. de bedrijventerreinen in het
Groene Hart,
3. de wegen en infrastructuur,
4. het Groene Hart en recreëren in
natuurgebieden,
5. Economie, gericht op de bouw
van winkelcentra,
6. zorg en wonen en de (mogelijke)
taak hierin van de provincies,
7. de taken van het Waterschap,
8. of de provincie over middelen
beschikt en wat ze er mee
doet.
Er kwam een levendige discussie
op gang, geleid door Ankie
Verlaan uit Meerburg. In de zaal
zaten zo’n 30 mensen. Achter
de tafels de bovengenoemde
vertegenwoordigers van de
politieke partijden. Er is onder meer
gediscussieerd over de rol van de
Provincie m.b.t. de leegstand van
12

de kantoorgebouwen. Die zouden
verbouwd moeten gaan worden.
Bijvoorbeeld tot woningen voor
ouderen, zoals in Den Haag is
gebeurd in verschillende oude
gebouwen van de overheid. Niet
iedereen vond de rol van de
provincie helder, maar juist te soft
gedefinieerd.
Gemeenten zijn de baas over
de invulling van hun eigen
bestemmingsplannen, maar deze
moeten wel ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de
Provincie. Hier vindt de brede
blik plaats. Maar het lijkt alsof
de Provincie achter de feiten
aan loopt, want er is nog lang
doorgegaan met de aanleg van
bedrijventerreinen, terwijl dit door
de crisis achterhaald was.
De Partij van de Dieren vroeg
zich af of het nog wel nodig was
nieuwe wegen aan te leggen. In
de toekomst zal veel meer gebruik
gemaakt gaan worden van slimme
auto’s en internet. We moeten van
de asfaltverslaving af, aldus Dick de
Vos. Arjan Witte van D66 is voor de
Rijnlandroute:* veilige wegen en
bereikbaarheid zijn juist nodig. Ook
Annelies Pilon van de PvdA vindt
dat de Randstad ontsloten moet

worden. Maar niet alleen voor auto’s,
ook voor fietsen en voor openbaar
vervoer. Wel is opgemerkt dat de Van
der Madeweg zorgt voor een hoge
uitstoot van fijnstof in een kinderrijke
buurt met een school. En is de
verbinding Zoeterwoude-Leiden
nu toch opengesteld voor auto’s,
terwijl was beloofd dat dit alleen
voor fietsen en voetgangers zou zijn?
Weer een voorbeeld van handje klap
tussen gemeenten, onder de ogen
van de Provincie.
Jan Laurier vroeg zich af waarom
we wegen blijven aanleggen als
de automobiliteit toch terug loopt.
Uit de zaal kwam de vraag wat de
Provinciale Verkiezingen nog konden
veranderen aan de Rijnlandroute.
Alle partijen, behalve Groen Links
en de Partij vd Dieren, vinden dat
de Rijnlandroute door moet gaan.
Er zijn kostbare aanpassingen
gemaakt, zoals een ondertunneling
bij Voorschoten; de afspraken zijn
gemaakt, ze willen een betrouwbare
partner zijn. Jan en Dick vinden dat
de route niet door moet gaan. Groen
is belangrijker, bovendien is de route
niet nodig.
Ook de planning van het
winkelcentrum in Zoeterwoude
kwam aan bod. Dit zal funest zijn
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voor de kleinere winkeliers hier en
in Leiderdorp. Marischa Kip van het
CDA stelt dat er niet gebouwd wordt
binnen bestaande kernen.
Wat betreft Zorg en Wonen: Willem
Bakx van de 50+ partij vindt dat de
Provincie hier een taak moet nemen.
Nu is het per gemeente verschillend
welke voorzieningen je krijgt.
Gerard Bakker, wijkbewoner en
ex-gemeenteraadslid, vertelde
iets over de geschiedenis en de
taken van de waterschappen; Zij
behoren tot de oudste instituties
van ons staatsbestel. Ze vormen
letterlijk de basis van ons
‘poldermodel’: van oudsher hebben
waterschappen de taak namens
de bewoners van een bepaald
gebied de waterhuishouding
te regelen. In polders is dat in
eerste instantie de zorg voor de
waterstand. Het buiten houden
van het water is van oudsher
een algemeen belang, waarbij
polderbewoners genoodzaakt
waren samen te werken. Uit die
noodzakelijke samenwerking
zijn de waterschappen
ontstaan. De waterschappen
zijn verantwoordelijk voor het
waterbeheer in Nederland.
Zij zorgen voor de aanvoer en
afvoer van water, het zuiveren van
rioolwater en het onderhoud van
waterkeringen zoals dijken en
duinen. Sommige waterschappen
beheren ook wegen en vaarwegen

Waaraan besteedt de
Provincie haar middelen?

* De RijnlandRoute begint met een
nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden

De provincie heeft een jaarlijks
budget van €600 miljoen. En een
reserve van € 60 miljoen. Marijke
van Dobben van de VVD vindt dat
de provincie goed bezig is op het
gebied van Zorg en Wonen. Er is
immers € 40 miljoen extra gepland
voor dit gebied. CU wil dit geld
vooral gebruiken voor wegenaanleg
en wegenbeheer. De VVD noemt
ook het behoud van cultureel
erfgoed, dit zien we terug in de
aanleg van het archeologisch Park
Matilo. Daarnaast moet de provincie
de regionale economie stimuleren,
energie/duurzaamheid bevorderen

van recreatiegebied Vlietland. Vanaf de

en nieuwe innovatieve bedrijven
helpen te investeren. Wellicht heeft
deze avond bijgedragen aan de
hoge opkomst in het stembureau
Arcade: ruim 900 kiezers van de 1200
huishoudens.

Bij het project horen ook de volgende

Oostvlietpolder gaat er een boortunnel
onder de Vliet en Voorschoten door.
Ter hoogte van Leiden gaat de tunnel
over in een verdiepte ligging om bij
Maaldrift aan te sluiten op de A44. Deze
wordt verbreed tot 2 keer 4 rijstroken
in de richting van het knooppunt bij
Leiden-West. Het laatste deel van de
RijnlandRoute is de verbreding van de
Ir. Tjalmaweg richting Katwijk tot aan de
aansluiting met de N441. De Tjalmaweg
krijgt bovendien twee ongelijkvloerse
aansluitingen voor de ontsluiting van de
nieuwe wijk Valkenburg die gepland is
op het oude vliegveld.

Waterschapsverkiezingen
Alle aanwezige partijen zijn van
mening dat de waterschappen als
instituut moeten blijven bestaan.
Door te stemmen kunnen we
invloed uitoefenen over de
besteding van ons belastinggeld.
Ook kunnen we invloed
uitoefenen op de werkwijze van
het waterschap. Jan Laurier vindt
het goed dat de waterschappen
gedemocratiseerd zijn. Hier passen
geen geborgde zetels bij zoals nu
het geval is.
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aanpassingen in Leiden: het verbreden
van de Europaweg naar 2x 2 rijbanen,
het vernieuwen en verhogen van de
Lammebrug en het herinrichten van het
Lammenschansplein. In 2015 moeten de
werkzaamheden van start gaan.

Gerda Jans en Liesbeth Dijkdrent
13

Interview
met een
ondernemer
in de wijk:

Rob
van
Ruiten
Foto Burocreatief

Een goede kennis maakte hem
attent op de bouw van de
woningen aan de Minervalaan en
zo kwamen Rob en Tamara met
hun dochter in Roomburg terecht.
Belangrijk was wel, dat vanuit
Roomburg het Diaconessenhuis
goed bereikbaar moest zijn voor
een eventuele bevalling, want zij
wilden als echte Leidenaars niet
het risico lopen dat hun tweede
kind in Leiderdorp het leven zou
zien. Leiden moest in zijn of haar
paspoort als geboorteplaats
komen te staan.

zaak inging heeft Rob zes jaar
over de wereld gezworven en veel
gezien. Het voortzetten van de
familiezaak was een weloverwogen
en positieve keus. Hij vertelt met
liefde over zijn werk. Doordat de
zaak al zo lang bestaat is hij bij
veel mensen bekend en hoeft hij
niet op pad om handelswaar te
vinden, de mensen komen met hun
spullen naar hem toe. Hij taxeert,
bepaalt aan de hand van goud- en
zilvermerken de leeftijd en maker
van sieraden. Zo nodig restaureert
hij of regelt de restauratie.

Positieve keus

Leids zilver

Rob gaat dagelijks op zijn fiets naar
het Kort Rapenburg waar hij een
zaak in antiek en sieraden heeft.
De zaak bestaat al 76 jaar en is
door zijn grootvader gestart. Als
gevolg van de crisis in de dertiger
jaren was grootvader Van Ruiten
werkloos geworden en voor zichzelf
begonnen. De zaak is voortgezet
door zijn zoon en wordt nu beheerd
door zijn kleinzoon. Voor hij de
14

Als hij Leids zilver tegenkomt gaat
zijn hart open. Het Leids zilver is
o.a. herkenbaar aan de Leidse
sleuteltjes die naast het zilvermerk
zijn aangebracht.

Wonen in Roomburg bevalt nog
steeds uitstekend. Het voordeel
van eerste bewoners te zijn is
dat je met al je buren in dezelfde
situatie zit. Er is dan ook een warme
vriendschap ontstaan met een heel
rijtje buren. Een kookclub is één
van de gevolgen hiervan, ongeveer
een keer in de twee maanden
worden er de heerlijkste maaltijden
bereid.
Het spreekwoord zegt het al:
“Een goede buur is beter dan een
verre vriend.” Maar het mooiste
is natuurlijk als buren je vrienden
worden.
Reini Hulsker

Het hebben van deze zaak is meer
een passie dan een beroep, zijn
vader is dan ook ondanks zijn 83
jaar nog regelmatig in de zaak te
vinden.
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Laatste nieuws:

Ludy Feijen, Dorothee
(Prae) en Mariette Feijen
hebben met hun Dwaallichtactiviteit in het park op de
avond van het Wijkfeest
1000,- euro gewonnen,
evenals Gerard Slokker met
zijn idee voor een film.

Voorzitter Alexander Geertsema
heette iedereen welkom, en
vertelde over de ambitie van
Stichting Mooi Matilo om
initiatieven en activiteiten in
het park te coördineren, te
verbinden en te promoten zodat
ons park levendiger wordt en
beter gevonden wordt door
wijkbewoners, Leidenaren en
bezoekers uit de regio.
Vervolgens kwamen verschillende
initiatiefnemers aan het woord.
Zij vertelden over hun ideeën
voor het park en legden die voor
aan de overige aanwezigen.
Het ging onder meer om
een muziekfestival voor
de buurt, een bouwplaat
van het Gordon masker,
een ontdekkingstocht met
Romeinse inspiratie en
activiteiten voor groepen,
een Shakespeare opvoering
en een promotiefilm.

Ideeën
voor
Matilo
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Op zaterdagmiddag 24 januari
organiseerde stichting Mooi Matilo
een nieuwjaarsbijeenkomst voor
iedereen die ons park een warm
hart toedraagt. De bijeenkomst
kwam mede tot stand met
medewerking van de Koninklijke
Nederlandse Heide Maatschappij,
die bewoners en organisaties dit
jaar uitdaagt om mee te doen aan
de ‘Mijn Limes’ prijsvraag. Tijdens
Mijn Limes 2015 gaat het erom
ideeën voor het verrijken van de
Romeinse Limes binnen een jaar
te realiseren. Het werd een mooie
aftrap van dit eerste jaar van de
stichting.

Alle ideeën werden met
applaus begroet maar
kregen ook de nodige feedback.
Na een presentatie door de
Koninklijke Nederlandse Heide
Maatschappij over de Mijn Limes
prijsvraag werd de middag
afgesloten met een hapje en een
drankje, en vooral veel gesprekken
tussen initiatiefnemers. Het was
geweldig om te zien dat Park
Matilo zoveel energie en creativiteit
geeft.
Op 2 mei staat het park open voor
activiteiten ter gelegenheid van
de Romeinenweek, zie voor meer
informatie over deze week en
activiteiten langs de Limes:
www.romeinenweek.nl.
Heb je ideeën voor het park, ben
je op zoek naar mogelijkheden om
initiatieven verder te brengen, of
wil je misschien wel actief worden
als bestuurslid? Stuur dan een
email naar tom_leest@hotmail.com
Tom Leest
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Het koffiehuis
van Hemerik
Langs de Hoge Rijndijk staat een
koffiehuisje, waar gedurende de
openingstijden vlaggen uithangen.
Er komen klanten, maar bij de
bewoners van Meerburg en
Roomburg is het eigenlijk niet erg
bekend. Je vraagt je dus af voor
wie dit nu eigenlijk een pleisterplek
is en hoe lang het er al staat.

Peter Hemerik, ventte oorspronkelijk
appels en peren in een hondenkar.
Dat werk was zo vermoeiend, dat
de twee honden soms thuiskwamen
met een slapende vader in de kar.
In die tijd was het verkeer op de
Hoge Rijndijk duidelijk anders dan
nu. Maar de oude Hemerik ging een
nieuwe uitdaging aan door in 1935

Alle reden om de eigenaar, Peter
Hemerik, te vragen of hij mij te
woord wil staan. Maar Peter zegt
meteen allervriendelijkst tegen mij:
“Dan moet je mijn moeder hebben,
die weet er veel meer van dan ik.”
Suze Hemerik is inmiddels bijna 90
jaar, maar loopt nog dagelijks met
haar hond een rondje door de wijk
en langs de Besjeslaan. Ik vraag haar
of zij bereid is mij te woord te staan
en onmiddellijk zegt ze enthousiast
dat ze dan ook haar schoonzus Toos
erbij uitnodigt, want die heeft een
heel goed geheugen en weet veel
meer dan zij. En daar ben ik dan op
een mooie middag op bezoek bij
een historisch archief, want zo kun je
de dames wel noemen.

een klein ijswagentje neer te zetten
tegenover de Bruggestraat, waar
destijds de brug naar Leiderdorp
was. Hij verkocht ijs van Voortman in
wafeltjes. De klandizie nam al snel
toe, want er waren veel kooplieden
–melkboeren, groenteboeren,
kolenboeren, verkopers van door
moeders gebreide producten- die
hun route hier onderbraken voor
een praatje en iets te eten of te
drinken. De ijswagen was inmiddels
een klein gebouwtje geworden.
Het tentje werd dus steeds meer
uitgebreid tot het in 1945, een
jaar met een hele mooie zomer,
opnieuw werd opgebouwd, zodat
ook lange mensen er zonder
bukken naar binnen konden. Dat
was de afsluiting van een zeer
droevig jaar. In juni 1944 werd
de zoon van de eigenaar, Luuk,
toen 19 jaar, weggehaald door
de Duitsers, omdat hij een valse

Toos vertelt dat het koffiehuis op
2 oktober 2015 80 jaar bestaat.
De oprichter, vader van Toos en
grootvader van de huidige eigenaar
16

schuttersvergunning bleek te
hebben. Zo’n valse vergunning werd
door jonge mannen gebruikt om te
ontsnappen aan de deportatie naar
Duitsland. Een jaar lang verkeerde
de familie in onzekerheid over zijn
lot, waardoor de tent gesloten
bleef. Luuks vader ging weer over
op zijn oude werk van groenteboer.
In juli 1945 kwam Luuk lopend terug
uit Frankrijk. Zus Toos was buiten
aan het spelen en riep dat Luuk
aankwam. Aanvankelijk geloofde
niemand het, maar daarna werd het
feest.
In de jaren na de oorlog ging het
goed met het koffiehuis, hoewel
het veel inzet vergde van het gezin.
Moeder moest de zaak om zes
uur openen voor de werklui en de
tuinders die er eerst een kopje koffie
kwamen drinken. Als ze vijf minuten
te laat was kreeg ze op haar kop.
De werklui kwamen ’s middags weer
terug. Vader deed daarnaast nog
ander werk, zoals het venten van
groente en fruit. De jongste zus van
de moeder zorgde voor de kinderen
en het huishouden. De familieleden
woonden dicht bij elkaar op de
hoek van de oude Bruggestraat
en daardoor kon iedereen een
eigen bijdrage leveren aan de
business. Toos sprong in tijdens de
vakanties en deed inkoopwerk en
de schoolgaande zoon leverde na
schooltijd de bestellingen af.
In die tijd was het koffiehuis ook
op zondag open. Aan de overkant
woonde een gereformeerde
schoolmeester die tegen de
zondagsopening was. Hij maakte bij
zijn bezwaar duidelijk dat hij niets
tegen het koffiehuis had, omdat
hij later in de hemel best wel naast
de eigenaar wilde zitten, maar de
zondagsrust moest gerespecteerd
worden.
De kinderen van de familie gingen
naar de Kastanjeschool en moesten
het ophaalbruggetje over. De
bruggewachter hield de overgang
voor de schoolkinderen vrij en kreeg
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als dank eens in de week een sigaar
van de ouders. In die tijd werd de
Hoge Rijndijk steeds drukker en
verdween steeds meer het dorpse
karakter van dit buurtje. In 1959 nam
zoon Luuk met zijn vrouw Suze het
koffiehuis over, maar in 1970 ging hij
weer aan het werk als groenteman
en nam zijn zoon Peter de zaak over.
Die kwam toen uit dienst, waar hij
horecawerkzaamheden had verricht.
Luuk had al de patat geïntroduceerd
en Peter kon maaltijden bereiden.
Toen waren er nog geen kant-enklaar producten, dus de buren
schrokken toen zij zagen hoe Peter
een kalkoen het hoofd afhakte voor
een gerecht. Maar het bleek wel
goed te smaken. Na zijn vertrek uit
het koffiehuis hield Luuk niet op: hij
ging zelf ijs maken en verkocht dat
vanuit een zelfgemaakte ijswagen
met een pony ervoor. In de middag
trok hij naar Leiderdorp en daarna
verkocht hij zijn ijs in Meerburg en in
de Professorenwijk.

DE ROMEKRANT APRIL 2015

De familie Hemerik woonde
al die tijd in de buurt. Met zijn
vijven op twee kamers was in
die tijd niet ongebruikelijk. In de
jaren zeventig werd het wonen
iets luxer. De familie zwermde
uit naar het Jaagpad en de
Lingestraat en later ook naar
andere wijken. Peter en zijn
moeder wonen altijd nog in
Meerburg en het koffiehuis draait
nog steeds, al gaat het nu om half
negen open. Meerburgers komen er
niet veel, maar wel, net als vroeger,
de werklui en chauffeurs die
dagelijks passeren. De Hemeriken
hebben veel zien veranderen:
van de handelaren die met een
bakfiets vanuit Leiden de omgeving
introkken tot de bestelbusjes
die bol.com bezorgen, van de
kassen in Meerburg naar de wijken
Meerburg en Roomburg, Peter
Ramaker die het beroemde “masker
van Gordon” vond in Meerburg,
van autorijschool Welter naar de

Castellum-flat, van de
traditionele verhouding tussen
werkende mannen en vrouwen
met de huishoudportemonnee
tot de drukke bakfiets vaders én
moeders, van het paard dat bij de
Wilhelminabrug dood neerviel voor
zijn kar tot de overdaad aan CO2verkeer op de Hoge Rijndijk.
Als de vlaggen wapperen aan het
koffiehuis, denk dan nog eens aan
de geschiedenisles van de dames
Hemerik.
Ankie Verlaan
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Samen leven in de wijken
Het is alweer bijna 2 jaar geleden
dat er in de wijk Meerburg een
enquête is gehouden met vragen
over wat we in de wijk willen
en wat we missen. De enquête
ging vooral in op de vraag of
wijkbewoners bereid zijn om mee
te denken over het wel en wee van
de wijk, maar ook welke hulp men
van de buurt nodig zou kunnen
hebben en welke hulp men zelf
bereid was te geven.
Na de verwerking van de respons is
er een klankbordgroep gevormd,
die zich bezighoudt met de vraag
hoe we uitvoering kunnen geven
aan de ideeën en wensen van de
buurtbewoners. Deze groep ziet
graag meer vrijwilligers, dus meldt
u aan!

Wijktop
2015

De wethouders van de
gemeente Leiden die een
relatie hebben met de wijken,
nodigden vertegenwoordigers
van wijkverenigingen, welzijnsorganisaties en andere betrokkenen
uit om op 24 maart ’s avonds in de
Nieuwe Energie een wijktop bij te
wonen.
Meer mensen dan verwacht
kwamen op deze bijeenkomst af,
waarschijnlijk omdat iedereen zeer
benieuwd is naar de resultaten van
de plannen die nu al enige tijd in
ontwikkeling zijn. De wethouders
hielden enthousiaste verhalen over
hun portefeuilles en wijkbewoners
vertelden over goede initiatieven.
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Zo is “Pittig Bakkie”
gestart, een groep van
ongeveer 10 vrouwen
die in de wijk wonen en
iets voor de wijk willen
betekenen. Zij plannen activiteiten,
zoals het doen van vrijwilligerswerk
in een zorgcentrum, het
organiseren van cursussen over
voeding of het ontwikkelen van
sportactiviteiten. Het is er gezellig,
de groep komt wekelijks bij elkaar
en maakt dan gezamenlijk een plan
dat goed is voor de wijk, maar waar
je zelf ook plezier aan beleeft.
Deze groep kan altijd nieuwe
deelnemers gebruiken. Dames
kunnen vrijblijvend binnenlopen
iedere maandagochtend van 10.00
uur tot ongeveer 11.30 uur in het
buurthuis Matilo, Zaanstraat 126.

Professionele ondersteuning is
er vanuit het sociaal wijkteam,
Manon van der Hoeven en
Leila Paxaio vanuit jeugdwerk
Libertas. Voor meer informatie
kunt u bellen met Manon van der
Hoeven; 071-5164905. Zij heeft een
inloopspreekuur in Matilo, elke
maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
Er wordt ook gewerkt aan
het project “de inclusieve
samenleving”. “Wat is dat dan
weer”, hoor ik iedereen denken.
De “inclusieve samenleving”
staat voor een samenleving die
verscheidenheid en verschillen
tussen mensen respecteert.

De debatleider lette keurig op
de tijd, zodat het interactieve
deel, namelijk het gesprek tussen
de deelnemers zelf, op tijd kon
starten. Niemand wist wat ons
daar te wachten stond, maar
toen de gevormde groepen
geconfronteerd werden met
vooraf geformuleerde “grappige”
stellingen, herkende menigeen
dit proces en liet zich maar
onderwerpen aan de leiding van
de nieuwe wijkregisseurs.
Graag hadden we meer gehoord
over de stand van zaken rond
de jeugdzorg, de ouderenzorg,
de sociale wijkteams en de
effecten voor de wijken. Eén
van de boodschappen, die de
aanwezigen de ambtenaren en
politici meegaven, was dat er heel
goed naar de burgers moet worden
geluisterd.

Als die
boodschap goed wordt
opgevangen zal er voor een
volgende bijeenkomst bij de
deelnemers worden geïnformeerd
naar de te behandelen
onderwerpen en is de bijeenkomst
van 24 maart de start van een
cultuuromslag.
Ankie Verlaan
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Te denken valt aan mensen met een
psychische of verstandelijke en/of
lichamelijke beperking. Meedoen in
een samenleving betekent samen
leven met iedereen en geen ‘Wij’
tegenover ‘Zij’.
Iedereen heeft het recht om
volledig en volwaardig deel uit
te maken van deze samenleving.
Dat moet gebeuren in je straat,
buurt of wijk, in je vrije tijd en
in het verenigingsleven. Dat is
nog lang niet overal het geval,
dus dit project wil onderzoeken
wat de wensen zijn en kijken hoe
we daaraan gezamenlijk kunnen
voldoen.
Wijkbewoners, wijkverenigingen
en andere (coalitie) partners zullen
bij de ontwikkeling van dit project
betrokken worden. Belangstelling?
Bel naar Manon van der Hoeven
van het Sociaal wijk team
Rodenburg.

Tenslotte : Iedereen heeft wel
gehoord dat we de participatiesamenleving moeten opbouwen.
De traditionele zorg wordt
afgebouwd en we moeten weer
meer voor elkaar gaan betekenen.
Velen doen dit al en dragen de
zorg voor familieleden of buren of
doen ander vrijwilligerswerk.
Ook voor de ontwikkeling van deze
trend is er een start gemaakt met
het opzetten van een burenhulpplatform, waarin we door middel
van een website, hulpvragers en
hulpgevers aan elkaar proberen
te koppelen. Het gaat dan om
vragen zoals; wie wil tijdelijk
boodschappen voor me doen, of
de hond uit laten, of tijdens mijn
vakantie plantjes water geven.
De ontwikkeling van dit project
is nog maar net gestart. We
horen graag van u welke ideeën
u daarover heeft. Dit geldt voor

de bewoners van Meerburg en
Roomburg. Laat het ons weten in
het belang van de wijken en van
onszelf.
Inge Bosch

Het Sociaal
Wijkteam
Roodenburg is
verhuisd!
Ons nieuwe kantooradres is:
Roodenburgerstraat 1 A
2313HH Leiden - 071-5164905
Inloopspreekuur in Buurtcentrum
Matilo: Iedere maandag van
9.00 – 10.00 uur

Sloop van de Meerburgerkade
Het lijkt er op dat de archeologische vondsten de
nieuwbouw aan de Meerburgerkade nauwelijks
hebben vertraagd. De lente zorgt voor roze wolken
en lichtgroene wilgen langs het water en als je daar
doorheen kijkt, zie je een vlakke grond met hier en
daar nog een stapel stenen. Het bouwen zal dus snel
beginnen.

Dames-, heren en kinderschoenen
Van Diepeningenlaan 108 2352 KA - winkelcentrum Santhorst - Leiderdorp
Tel. 071-5218572

www.denelzenschoenmode.nl
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Fietsen in onze
Kaasboerd

erij 1

Kaasboerderij 3

Het is weer lente en het begint dus
weer te kriebelen: eropuit! We
hoeven nog geen lange tochten te
maken, maar een kleine route door
ons Groene Hart verbetert ons
humeur en onze conditie al
merkbaar. Opa’s en oma’s met hun
kleinkinderen op de elektrische fiets
en vaders en moeders met bakfiets
kunnen een educatieve fietstocht
maken van 23 kilometer langs de
boerderijen in onze omgeving,
waarvan sommige hun oorspronkelijke boerenbedrijf inmiddels
hebben omgetoverd tot hippe
ondernemingen, die soms gigantisch
veel belangstelling trekken.
Ons startpunt is het buurthuis
Matilo. Door de Zaanstraat en het
Kasteelhof fietsen we naar de Julius
Caesarbrug, die we rechts laten
liggen. We rijden langs het kanaal
70 en vandaar naar
naar knooppunt 70
72
72 langs de Tuin van de Smid. Hier
was wellicht heel lang geleden ook
een boerenbedrijf, maar sinds de
aanleg van het park Cronesteijn zijn
de gebouwen voor allerlei
gemeenschapsactiviteiten gebruikt.
Inmiddels is de horecagelegenheid
Tuin van de Smid erin gevestigd,
waar het steeds levendiger wordt.
Het is ook leuk om hier met
20

kinderen langs te gaan voor een
lekkere lunch, de speelhoek en de
dieren. Achter de tuin wordt
gewerkt aan een nieuw natuurgebied, waarvoor het zonnebloemenlabyrinth moest wijken.
Met of zonder het genot van een
kopje koffie fietsen we door naar
knooppunt 72
50.
72 en vandaar naar 50
Hier moeten we even opletten, want
de N206, die we kruisen, is verbreed
en aan de overzijde is een La Place
gekomen. Ook daar kun je goed
een kopje koffie drinken, terwijl de
kinderen van de leuke speeltuin
genieten, maar eigenlijk moeten we
hier even afstappen voor de winkel
naast la Place, Boeren Goed, waar
allerlei streekproducten te koop zijn.
Langs de Burgemeester
Delmersweg fietsen we door naar
knooppunt 51
51 en daar mogen we
het rustige en mooie land in fietsen.
We zijn dan in de Groote
Westeindse Polder, een historisch
veengebied, waar veel vogelsoorten
worden beschermd en waar je nog
steeds het land lager ziet liggen dan
de dijken eromheen. Langs de weg
liggen prachtige boerderijen,
waarvan er twee ( de nummers 77 en
79) hun eigengemaakte kaas
79
verkopen.

ijs
Weipoorts

Genietend van het Groene
Hart fietsen we dan de route 84
84, 98
98,
99
26.
99 en onder de N206 door naar 26
Vandaar fietsen we weer door een
historische polder met een oud
gemaal naar de knooppunten 28
28 en
27
27. Daar ligt boerderij het Geertje.
Twintig jaar geleden was het nog
een bescheiden bedrijf, waar al wel
jaarlijks de ooievaars te zien waren,
maar inmiddels is het een
waarachtig evenement. Je kunt er
allerlei dieren zien en aaien, pony
rijden, kano’s huren en
streekproducten kopen. In de tijd
van de jonge lammetjes en
biggetjes is het er zeer druk, maar
de kinderen genieten van de leuke
educatieve opzet en van de
pannenkoeken.
Vanuit deze boerderij rijden we naar
83 en 82 en bij
de knooppunten 83
deze laatste gaan we het Kerkpad
op naar knooppunt 81
81.
Enige kracht is nodig om de hekken
te openen, maar vaak schiet een
voorbijganger te hulp. De kerkpaden
DE ROMEKRANT APRIL 2015

Tuin van d

eigen achtertuin
e Smid

zijn historische plekken. Zij werden
gebruikt door de boeren en
dorpelingen om de zondagse dienst
te bereiken. Kerken lagen vaak ver
weg en daarom gaven boeren hun
collega’s en andere dorpelingen het
recht van “overpad” om toch tijdig
de kerk te kunnen bereiken. Nu geeft
het als fietspad een mooi zicht op de
natuur van de Weipoort.
81 fietsen we dan in één stuk
Van 81
door naar 73
73 en we passeren de
boerderij met het Weipoortse ijs
(nr 29
29) en de twee kaasboerderijen
op nummer 72
72 , de Kaasbarg en op
73 de Leidse Kaas Koe.
nummer 73,
Op andere plekken worden heel
goedkope plantjes aangeboden.
Bij het einde van de Weipoortse weg
(29
29 ) komen we bij boerderij Captein,
waar we niet alleen kaas kunnen
kopen, maar ook verse melk kunnen

tappen uit de
automaat. Na
73
knooppunt 73
steken we de
N206 over om bij het
benzinestation direct naar
links het Polderpad op te
fietsen.
Dit fietspad brengt ons weer
naar Cronesteijn, waar we
alsnog de Tuin van de Smid
kunnen bezoeken of weer
kunnen terugkeren naar
Matilo om op de IJsselkade bij
één van onze eigen winkeliers
wat lekkers te kopen.

kaasboerderij 2

23 Kilometer fietsen in je eigen
achtertuin is een goed begin
van een mooi fietsseizoen.
Kaasb

Ankie Verlaan

oerde

rij 4

www.dekin
derhaven.
nl

ALL
INCLUSIVE KINDEROPVANG

Flexibel

flexibele opvang uren mogelijk
verruimde openingstijden (7.00 – 19.00 uur)

N AT U U R & B E W E G E N
warme maaltijd
ONTZORGEN zwemclub BSO
Onze locaties
De Romeinen Alphen a/d Rijn
De Batavieren
Leiden
De Watergeuzen
Leiden
DE ROMEKRANT APRIL 2015
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Puzzel
Zoek het tussenliggende woord.
De genummerde letters maken een woord.
Stuur deze oplossing naar de redactie.

Oplossing
cadeau

1
2

glas
maat

3
4

oven
5

vrienden
politie

6
7

ochtend

molen

1

ensemble

2

neef

3

antenne

4

fiets

5

deling

6

kool

7

blad

8

beeld

8

winter

9

zorg

9

greep

10

stal

11

pan

12

10

hoofd
kruimel
bezem

11
12

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

Zoek de

7 verschillen

Dit zijn Emir,
Wouter en Vigo. Ze
spelen heel vaak
een spelletje op
het schoolplein van
de Arcade, dat ze
‘tafelen’ noemen.

Toch zijn deze twee
foto’s niet precies
hetzelfde. Kan jij
de zeven verschillen
vinden?
22
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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

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
12314 ZB Leiden | 071-5661188
www.apotheekroomburgh.nl

Wij staan voor persoonlijke aandacht,
betrokkenheid en flexibiliteit
Fysiotherapie aan huis en ’s avonds mogelijk.
Lid van ParkinsonNet
MS-netwerk
CVA-netwerk
Gespecialiseerd in:
Orthopedische Revalidatie (postoperatief heup/knie)
Medical Taping
Oedeemtherapie
Psychosomatische Fysiotherapie
Leonie van der Bruggen
Fieneke Griffioen
Margot van Nes
Sam Griffioen
Hof van Roomburgh 4 - 2314 ZB Leiden - Tel. 071-5416200
www. fysiovanderbruggen.nl
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Feest

Ons buurthuis Matilo bestaat 40 jaar!
Op 11 april is dit gevierd met open
huis In het buurthuis, met
kinderactiviteiten en een modeshow.
Veel oud-medewerkers en
vrijwilligers hebben elkaar weer
ontmoet!

Digitale nieuwsbrief

De ROME-krant verschijnt 3x
per jaar. Voor actueel
wijknieuws houden wij u op de
hoogte via de digitale nieuwsbrief. Wilt u de gratis digitale
nieuwsbrief ontvangen, stuur
dan een berichtje naar
bestuur@wijkroomburg.
U wordt dan opgenomen in de
adressenlijst.

Scouting

Op 4 april jl. is het nieuwe
clubgebouw van de Scouting St.
Jozef Leiden in park Matilo officieel
geopend. Een jaar geleden was de
verbouwing van de oude
tuindersloods begonnen, met als
resultaat, een jaar later, een
prachtig mooi clubgebouw.

Bootcamp in de wijk

Tijdstip: iedere maandag- en
woensdagavond 20.15 uur – 21.15
uur met Etienne Vingerhoed
Verzamelen: Kruising Julius
Caesarlaan, Jupiterlaan
Aanmelden: 06-53971413
of stuur een mail naar:
VIP-bootcamp@outlook.com
Tijdstip: iedere donderdag avond
20.15 uur-21.15 uur en zaterdag
10.30 tot 11.30 uur met
Marielle Geerlings
Verzamelen: in de aula van de
Brede school de Arcade
Aanmelden: 071-7505291 of
stuur een mail naar:
c.vandiest@visserfysio.nl

Feestelijke opening

Feestelijke opening Historische
Tuinen Matilo zaterdag 2 mei 15.00
en 18.00 uur.
• 15.00-15.45 uur workshop
Romeinse en middeleeuwse muziek
De deelnemers leren een Romeins
en een middeleeuws muziekstuk
(mee)spelen.
• 15.00-15.45 uur workshop
Romeinse bloemenkransen
vlechten. Beide workshops vinden
plaats in/bij de Romeinse tuin naast
de Scoutingloods aan Besjeslaan 2.
• 16.00 uur vertrek naar de
Middeleeuwse tuin, voor de
openingshandeling, met muziek,
mooie verhalen, hapjes, drankjes
en koekhappen in de Kloostergang.
• 18.00 uur einde
Opgeven voor deelname aan
workshops en/of opening: Ludy
Feyen 06-18238168 of bij
PRAE 06-22048705

Zingen in de wijk

Zangkoor Stay Close bestaat uit
een groep mensen die met elkaar
de uitdaging aangaan om
meerstemmig iets moois neer te
zetten. Het repertoire omvat pop,
soul, funky jazzy nummers. Elke
maandag van 20.00 tot 21.30 uur
wordt er geoefend in het
scoutinggebouw St.Jozef op de
Besjeslaan 2a Leiden Nieuwe
zangers zijn van harte welkom!
INFO : 06-22151166 of mail;
muziekmetjufnancy@gmail.com
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gedru ndstof voor erantwoord
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afkom rde
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WIJKAGENDA
27 april Koningsdag
2 mei t/m 17 mei
Meivakantie Basisschool de
Arcade
2 mei Feestelijke opening
historische tuinen Matilo
15.00-18.00 uur
Zomerspektakel De
Kinderhaven:
7 juli van 17.00 - 19.00 uur bij
KDV De Batavieren en op
9 juli van 17.00 - 19.00 uur bij
KDV de Watergeuzen
Iedereen is welkom!

Natuurwandelingen in
Leiden
speciaal voor mensen met
diabetes.
Meer informatie:
www.leiden.nl/sportweek
De volgende wandelingen staan op
de agenda:
• zondag 19 april 2015,
Vlietlanden, verzamelen bij
Paviljoen Vlietland,
Rietpolderweg 13 te
Leidschendam
• zaterdag 16 mei 2015, Poelgeest,
verzamelen - wordt nog bekend
gemaakt - te Oegstgeest
• zondag 14 juni 2015, Park
Cronesteyn, verzamelen bij Tuin
van de Smid, Polderpad 8 te
Leiden

Verzamelen vanaf 13.30 uur, de start
wandeling: 14.00 uur. Duur van de
wandeling circa 1,5 uur.

Colofon
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