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Nieuwe 
agent voor 
de wijken

De wijken-
visie

Het is zomer in onze wijken! Klaas zoekt verkoeling op het veldje naast de Annahoeve. Foto Burocreatief
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van Rossum
Tweewielers

Maasstraat 31b Leiden
071 - 750 8132

van Rossum
Tweewielers

Maasstraat 31b Leiden
071 - 750 8132

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
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Van de redactie

De wijken Roomburg en Meerburg 
liggen aan de rand van de oude 
stad en wekken daardoor de 
indruk saaie (vinex)wijken te zijn. 
Maar niets is minder waar: in de 
ROME-krant besteden we altijd 
aandacht aan de schatten die 
zich hier bevinden: naast allerlei 
historische overblijfselen zijn er de 
hedendaagse bijzondere bewoners, 
ondernemers en vrijwilligers. 
Dit dubbeldikke zomernummer van 
de ROME-krant zit weer boordevol 
verhalen van wijkbewoners die 
vertellen over hun passie. Zo leren 
wij elkaar steeds beter kennen!

De Koninklijke Nederlandse Heide 
Maatschappij (KNHM) heeft begin 
dit jaar een prijsvraag uitgezet, 
waarin werd gevraagd naar ideeën 
voor projecten die verband houden 
met de Limes (Noordelijke grens 
van het Romeinse Rijk, loopt in 
Nederland van Katwijk tot Xantum 
(Nijmegen). Van de 15 ingediende 
voorstellen, werden drie projecten 
van onze wijkbewoners gekozen 
om uitgewerkt en uitgevoerd te 
worden. Dit zijn Dwaallicht van 
Ludy Feijen (http://dwaallicht-
matilo.nl), het Boogschieten van 
Sagittatus, Erik Onnes en een 
promotiefilm over het park Matilo 
van Gerard Slokker. U leest er meer 
over in deze krant.

We maken kennis met onze 
nieuwe wijkagent, Ruud Gijbels 
en een enthousiaste osteopaat, 
Paul Wetselaar die uitlegt wat 
dit voor u kan betekenen. Rob 
Hogendorp vertelt over zijn liefde 
voor de Leidse Reddingsbrigade en 
Patrick La Lau over zijn passie voor 
muziek. Daarnaast blijken er ook 
schrijvers te wonen in onze wijken. 
Zo is er Hans van der Veen, die 

Nederlandse gedichten in het Duits 
vertaalt en Ellen Evenhuis, die haar 
coach-vaardigheden aan de man 
brengt in goed leesbare boeken. 
Ons Rome trekt ook andere 
schrijvende Leidenaren. Misschien 
heeft u het als vakantieliteratuur 
al gelezen: “de bekentenissen 
van Petrus”, een spannend boek 
van Jeroen Windmeijer over de 
vondsten in Matilo. Ook aan deze 
“schatten” besteden we uitgebreid 
aandacht. 

Naast deze interviews vindt 
u het laatste nieuws over 
duurzaamheidsinitiatieven, de 
aanleg van nieuwe woning-
complexen en de veranderende 
verkeerssituatie. Ga er na de 
vakantie maar eens lekker voor 
zitten, dan bent u straks weer 
helemaal bij. 

En tot slot de belangrijkste reden 
voor deze dubbeldikke uitgave: alle 
informatie over het Parkfeest. Nog 
een paar weken, dan barst het weer 
los in ons Park Matilo. Dit jaar voor 
de derde keer! Met veel mensen uit 
de wijk die hun spulletjes verkopen 

of een optreden verzorgen. De hele 
middenpagina van deze ROME-krant 
is speciaal gewijd aan het feest. 

We bedanken hierbij ook onze 
sponsors die dit mede mogelijk 
maken door een financiële bijdrage 
of een cadeau voor de grote 
Loterij. U vindt hun namen op de 
middenpagina vermeld.

Wij vragen u ons te helpen het 
feest te promoten, door de poster 
een mooie plek achter uw raam 
te geven. U kunt ons ook helpen 
door op facebook vrienden te 
worden met  www.facebook.com/
wijkverenigingroomburg  en zo het 
Parkfeest onder de aandacht van uw 
facebookvrienden te brengen. U blijft 
dan ook direct goed op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen rond 
het feest en de andere nieuwtjes van 
onze wijken.

 
Tot zaterdag, 5 september! 
Hopelijk met mooi weer en anders 
een parapluutje mee! 

Ankie Verlaan en Liesbeth Dijkdrent

Voorwoord
Op de ‘Dag van de Architectuur’ waren er 
rondleidingen door Roomburg door RAP Leiden, 
als enige echte VINEX-locatie
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Tuin van de Smid

Octavialaan 61, 2314 BN Leiden
Fysiotherapie: 071 - 75 05 290
Sport: 071 - 75 05 291 

Meer informatie?
Kijk op de website: 
www.visserfysio.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 Fit
■ Sport je Slank
■ Pilates

■ Bodyshape
■ Bootcamp
■ Jong en Fit

Dames-, heren en kinderschoenen

Van Diepeningenlaan 108  2352 KA - winkelcentrum Santhorst - Leiderdorp
Tel. 071-5218572 

www.denelzenschoenmode.nl

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
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Hij is na zijn politie-opleiding 
gestart in Leiderdorp bij het korps 
Rijkspolitie. Na in verschillende 
gemeenten te hebben gewerkt 
kwam er in 2002 een vacature voor 
een wijkagent in Zoeterwoude. 
Het werk als wijkagent bevalt hem 
erg goed. Er is meer gelegenheid 
om structurele problemen aan 
te pakken dan in het reguliere 
politiewerk. Een wijkagent kan 
zijn eigen agenda bepalen en 
weet waar de problemen in zijn 
wijk zijn. Dat kunnen problemen 
zijn met de opgroeiende jeugd, 
maar ook verkeersproblemen. 
Hij heeft een adviserende rol 
naar zijn teamchef en neemt deel 
aan overleg met instanties, zoals 
woningbouwverenigingen en 
wijkverenigingen. 

Hij kan niet in zijn eentje de 
problemen oplossen. Naast de 
instanties zal ook de participatie 
van de inwoners nodig zijn. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat we 
zelf de inbrekers gaan inrekenen, 
maar alert zijn en verdachte zaken 
melden kan al helpen.

Er zijn natuurlijk ook een aantal 
zaken, die men zelf kan oplossen. 
Bijvoorbeeld als de buren de 
muziek te hard zetten kun je zelf 
vragen of het wat zachter kan. Als 
na herhaald verzoek hieraan niet 
wordt voldaan kan de politie te 
hulp worden geroepen. 

De wijk van Ruud Gijbels loopt 
tussen het Kanaal en de A4 van 
het Waardeiland, via Meerburg, 
Roomburg tot aan de Vlietlanden. 
Hij is nog bezig met zijn 
kennismakingsrondje en is onder 
de indruk van de vele activiteiten in 
de wijken Meerburg en Roomburg. 
Heel actieve wijkverenigingen, 
tuinclubs, buurthuis etc. 

Hij werkt 4 dagen per week, op 
donderdag is hij er niet. Zijn 
werkdag begint ’s morgens om 
half acht met het lezen van het 
rapportenboek. Hij weet dan 
wat er sedert zijn vorige dienst 
is gebeurd. Hij probeert van zijn 
werktijd 50% op straat door te 
brengen. De andere 50% gaat op 
aan overleggen, mail afhandelen, 

afspraken nakomen en gemaakte 
afspraken vastleggen.

Maar het leven bestaat natuurlijk 
niet alleen uit politiewerk. Hij 
heeft samen met zijn vrouw, die er 
gelukkig net zo door gegrepen is, 
een grote hobby. Sedert 1998 gaan 
zij jaarlijks naar Afrika voor Wild Life 
fotografie. Wie benieuwd is naar 
de resultaten van deze hobby kan 
op de website www.afrikafotosafari.
nl zijn hart ophalen. Ruud hoopt 
een bekende figuur in de wijken 
te worden, op de fiets of scooter 
of bij slecht weer in de auto. Maar 
mocht u hem niet tegen komen, 
dan kunt u hem volgen op twitter, 
waar hij probeert de zaken die in 
zijn wijk spelen of die voor de wijk 
belangrijk zijn met zijn volgers te 
delen. 

Het adres is @WAG_Zoeterwoude 
Het politieteam van Leiden Zuid is 
ook via twitter te volgen 
@politieteamzuid of via facebook 
Politie Leiden Zuid.

Reini Hulsker

Bij het verlaten van de middelbare school 
wist Ruud zeker, dat het voor hem geen 

kantoorbaan of werk in de detailhandel moest 
worden. Tijdens zijn schooltijd was hij daar door 

verschillende vakantiebaantjes wel achter gekomen.
Hij koos voor de politie, vanwege de dynamiek, 

maar ook vanwege het hulpverleningskarakter; de 
maatschappelijke taak. Daar komt bij dat hij 

een buitenmens is en een politieman 
(of vrouw) toch voor een groot 

deel buiten werkt. 
Foto Burocreatief

Interview met 
Ruud Gijbels; 
Onze nieuwe 

wijkagent
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Voorzitter van 
Handboog-
vereniging 
Sagittatis

Het had weinig gescheeld of Erik 
en zijn vriendin Vanessa waren 
niet hier, maar in Nieuw Leyden 
terecht gekomen. Ze hadden 
zich ingeschreven voor het 
nieuwbouwproject Roomburg, van 
de gemeente Leiden/Portaal en 
kregen bericht dat ze hiervoor in 
aanmerking kwamen. Later bleek 
dat er een fout was gemaakt: er 
waren veel meer gegadigden dan 
woningen en zij vielen buiten de 
boot. Ze gingen verder kijken bij 
Nieuw Leyden, maar kwamen wel 
bovenaan op de reservelijst te 
staan van Roomburg. Ongeveer 
twee weken voor de oplevering 
van de woningen, haakte één van 
de huurders af. Het ging om een 
hoekwoning aan de Ovidiusstraat, 
pal naast het Park. Een geweldige 
plek!
 
Erik Onnes (41 jaar) is voorzitter 
van de Handboogvereniging 
Sagittatus (dat betekent “zo snel 
als een pijl”). Ruim 10 jaar geleden, 
maakte hij bij een bedrijfsuitje 
van zijn toenmalige werkgever, de 
Regionale Brandweer Hollands 
Midden, voor het eerst kennis met 
het handboogschieten. Hij vond 
het leuk en het ging hem gelijk 
goed af. Daarom ging hij hiermee 
verder bij een vereniging in de 
buurt, Attila Oegstgeest en later bij 
Archery Events in het Leidse Hout. 

Toen hij hier kwam wonen, naast 
het Archeologisch Park Matilo, 
ontstond bij hem het idee om 
een handboogvereniging op te 
richten die in het binnenterrein, 
het Castellum. een plek zou 
krijgen. Via de Wijkverenigingen 
en andere partijen in het Park, 
zoals de Scouting, heeft hij het 
handboogschieten neergezet en 
het idee verder vorm gegeven met 
andere leden van de club. Tijdens 
het vorige wijkfestival in 2014 
heeft Sagittatus zich voor het eerst 
gepresenteerd. De aanvraag voor 
de vergunning van de gemeente 
Leiden is een langdurig proces, 
maar is nu bijna rond. 

Erik Onnes

Foto’s Burocreatief
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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. 

De polderoase van Leiden

www.

.nl

Doel is om het oude boogschieten 
weer te laten herleven. 
Het park biedt een prachtige 
locatie en de mogelijkheid om 
de historische bogen, zoals de 
longbow en de ruiterbogen, weer 
onder de aandacht te brengen.
Sagittatus heeft zijn idee ook 
ingediend bij de KNHM en is 
een van de deelnemers die het 
ingediende project/plan mag gaan 
uitwerken en uitvoeren, om voor 
een prijs in aanmerking te komen.
Voor Erik is het handboogschieten 
zijn passie geworden: ‘Het is een 
toegankelijke sport, waar iedereen 
(ook mensen met een handicap) 
aan mee kan doen. Je bent lekker 
bezig in je eigen tempo, maar ook 
geconcentreerd, waardoor je je 
even helemaal los kan maken van 
de dagelijkse zorgen’. 

Veiligheid staat voorop, hiervoor 
gelden bepaalde regels, die 
strikt worden nageleefd. Als je lid 
bent, moet je ook de clubkleding 

dragen, zodat je herkenbaar 
bent voor de buurtgenoten. 
Maar verder gaat het bij het 
handboogschieten vooral om het 
plezier en de gezelligheid. In deze 
periode is de vereniging 2x per 
maand op zondagmiddag op het 
binnenterrein van het Romeinse 
Fort in Archeologisch Park Matilo 
te vinden, maar de doelstelling 

is iedere zondagmiddag en 
in de zomermaanden ook op 
woensdagavond hier te gaan 
handboogschieten. Voor meer 
informatie kijkt u op de website: 
http://sagittatus.nl. En we zien ze 
natuurlijk weer op het Parkfeest van 
5 september a.s.

Liesbeth Dijkdrent
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Ken jezelf, 
coach jezelf
De tijd van lange dagen zwaar 
handwerk verrichten in een 
fabriek of op het land is voorbij. 
We moeten flexibeler inzet-
baar zijn en meer denkwerken 
in teams en in interactie met 
klanten. Zelfs van nog op school 
zittende winkelbediendes wordt 
tegenwoordig verwacht dat zij 
klanten met dementie kunnen 
herkennen en hen de hulp bij 
het winkelen kunnen geven die 
op dat moment nodig is.

De wereld, maar nu vooral Europa, 
is voorgoed veranderd, maar nog 
niet iedereen is daarop ingesteld. 
Het begint al met jongeren, die 
moeite hebben met keuzes voor 
een opleiding of een beroep, 
maar vooral veel werkenden lopen 
aan tegen de grote hoeveelheid 
eisen die aan hen worden gesteld: 
lange werkdagen en daarna nog 
de actualiteiten bijhouden op de 
computer of je smartphone, zorgen 
voor je kinderen en teleurstellingen 
als een lage cito-score verwerken, 
mantelzorg geven aan je ouders 
en vriendelijk blijven naar je 
collega’s en je vrienden. Het is niet 
verwonderlijk dat het aantal burn-
outs en depressies blijft stijgen. 
Velen zoeken dan, of net even 
daarvoor, hulp bij een coach of 
een psycholoog. Dat levert helaas 
niet altijd het resultaat op dat men 
beoogt. 

Onze wijkbewoonster Ellen 
Evenhuis komt met een even 
creatieve als praktische nieuwe 
invalshoek om hierbij meer 
beslagen ten ijs te komen en 
schreef daarover een boek, 
eigenlijk meer een handleiding. 

Zij zegt dat het zoeken naar 
een coach vooral effectief 
is als je eerst in grote lijnen 
weet hoe je psychologisch in 
elkaar zit. Pas als je voldoende 
zelfinzicht hebt, kun je een 
goede hulpvraag formuleren. 
Ellen baseert dit op haar 
eigen ervaringen en op een 
grondig onderzoek in de 
wereld van de psychologie. Zelf 
heeft ze bedrijfskunde gestudeerd 
en daarna vele jaren gewerkt in de 
wereld van het bedrijfsleven, zowel 
in Nederland als in het buitenland. 

Door fysieke problemen heeft 
ze zich meer en meer verdiept in 
de omgang daarmee: hoe kun je 
toch goed leven en werken met 
beperkingen in je dagbesteding. 
Op grond van die ervaringen 
heeft zij een tweejarige opleiding 
bij de Academie voor counseling 
en coaching gedaan en is zij 
daadwerkelijk gaan coachen en zo 
steeds meer gaan ontdekken. 

Haar boekje is tot stand gekomen 
door haar praktijkervaringen die zij 
voortdurend verwerkte in schema’s 
en tekeningen op een whiteboard. 
Al die tekeningen vormen de basis 
voor het boek en maken het heel 
leesbaar voor vele doelgroepen, 
van scholieren tot werkende ouders 
en van werknemers tot ambitieuze 
leidinggevenden. Ken jezelf,  coach 
jezelf ; meer regie over je leven en 
relaties, is de volledige titel van 
het vrolijk uitgevoerde boek, dat 
in de boekhandel te koop is, maar 
dat u ook kunt bestellen op www.
ellenevenhuis.nl. Voor bewoners 
van onze wijken en lezers van deze 
Rome-krant die via de website een 

boek bestellen 
wordt het boek tot 1 oktober 
aanstaande zonder verzendkosten 
aan huis bezorgd!

Ellens ambities eindigen niet met 
de uitgave van dit boek. Zij wil 
haar werkzaamheden uitbreiden 
met het geven van workshops, 
gevolgd door intervisie. In een 
groep van acht mensen sparren 
over je coachvraag, gezamenlijk 
een plan van aanpak opstellen en 
daarna de ontwikkelingen volgen 
in intervisiegroepen, blijkt soms 
beter te werken dan één-op-één-
gesprekken van cliënt met coach, 
vooral omdat de hulpvrager vaak 
na de gesprekken stopt met het 
proces. Bij een groepsproces 
blijken de betrokkenen elkaar vaker 
en langduriger te spreken. 

Als je geïnteresseerd bent in de 
workshop kun je je via de website 
op de mailinglijst laten plaatsen, 
dan word je op de hoogte 
gehouden. Ook gaat ze lezingen 
geven. Zij zou graag in onze eigen 
wijken aan de slag met een groep 
geïnteresseerden en misschien is 
er straks wel plek in het nieuwe 
wijkrestaurant van Roomburgh.

Ankie Verlaan 
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Vorig jaar eind van het voorjaar 
is de sloop van het oude 
Chrispijncomplex voltooid en 
het project Rijnbocht van Syntrus 
Achmea gestart.  

Als eerste werden er damwanden 
getrild om een gebied uit te 
graven waarbinnen een grote 
parkeerkelder werd gemaakt.
Afgelopen donderdag 28 mei 
lag het dak op de parkeergarage 
en heeft wethouder Laudy een 
plaquette onthuld. 

Inmiddels is de eerste ruwbouw van 
de woonlaag aan de rijnkant al af.
Het project Rijnbocht wordt 
waarschijnlijk 1 augustus 2016 
opgeleverd en zal, zoals het er 
nu uitziet, 36 huurappartementen 
en 6 huurwoningen omvatten. 
Aan het Jaagpad worden nog 
twee woningen gerealiseerd met 
een diepe tuin, waarvan nog niet 
duidelijk is of deze verhuurd of 
verkocht zullen worden.
Al met al een prestigieus project, 
goed voor de woningbouw, maar 

de vraag blijft wel wat dit gaat 
betekenen voor het verkeer. Nu al 
is de ontsluiting voor autoverkeer 
van het Waardeiland en het 
Utrechts Jaagpad met maar één 
uitgang riskant en belastend voor 
de Hoge Rijndijk. Een toename van 
het autoverkeer vraagt om goede 
oplossingen van de gemeente. 
Laudy zal zijn collega Strijk aan het 
werk moeten zetten.

Willem Westerhoven

Ontwikkeling aan het Utrechts Jaagpad

Voetbal-
toernooi 
Meerburg
Het was een spannende dag, 
zondag 31 mei. Het begon al 
ruim voor het toernooi; er werd 
namelijk regen verwacht, vooral 
in de middag, juist wanneer de 
wedstrijden gehouden zouden 
worden. Wat doe je dan? Na 
enig overleg besloten we om het 
gewoon door te laten gaan, en 
weerberichten komen ook niet 
altijd uit, maar helaas….. deze keer 
wel. Gelukkig regende het niet 
hard, het bleef bij af en toe wat 
motregen. Hoeveel deelnemers 
zouden het weer trotseren ?

Je hoefde je per slot van rekening 
pas bij het begin van het toernooi 
aan te melden. Uiteindelijk viel 
het nog best mee. Uiteraard 
niet zo veel als anders, vorig 
jaar 41 deelnemers, maar nu 
dan toch nog 22. Genoeg om 
er een leuk toernooitje van te 
maken met 2 teams van 7 tot 10 
jaar en 3 van 11 tot 15 jaar. Het 
prachtige kunstgrasveldje hield 
zich uitstekend en de jongens en 
meisjes trokken zich niets van de 
regen aan en zoals Johan Cruyff zei: 
“Ieder nadeel heb zijn voordeel”. 

Er was meer speeltijd en tussen 
de wedstrijden door een waar 
festijn met talloze hapjes zoals 
pannenkoeken, rijst, zalm, 
wraps, lekker fruit en tot slot 
overheerlijke ijsjes; veel hiervan 
was gemaakt door vrijwilligers van 

de rivierenbuurt en ouders, een 
geweldig initiatief!

Na het uitreiken van de medailles 
voor de winnaars en vaantjes voor 
de overige deelnemers konden we 
terugzien op een mooie sportieve 
middag met dank aan de vele 
medewerkers.

Namens de organisatie,
Hans van Zonneveld
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Aansluiting Fortunaweg, Willem 
van der Madeweg op VerdeVista

NATUUR&BEWEGEN

www.dekinderhaven.nl

Onze locaties
De Romeinen Alphen a/d Rijn
De Batavieren Leiden
De Watergeuzen Leiden

Flexibel fl exibele opvang uren mogelijk
verruimde openingstijden (7.00 – 19.00 uur)

ONTZORGEN warme maaltijd
zwemclub BSO

 ALL 
INCLUSIVE KINDEROPVANG

Rob Lasschuit, verkeerscommissie 
Roomburg en Antoon van Dijk, 
projectcoördinator gemeente 
Leiden voor het project Willem van 
der Madeweg hebben op 20 juli een 
gesprek gehad.

Dhr. Van Dijk legt uit hoe de 
aansluiting van de Fortunaweg, 
Willem van der Madeweg en het 
viaduct over de A4 zal plaatsvinden. 
De aanbesteding loopt nog ten tijde 
van het gesprek, maar de 
verwachting is dat deze snel rond is. 
De aannemer die het uit gaat voeren 
heeft de strikte opdracht mee 
gekregen om te beginnen op 
22/09/2015 en het project af te 
ronden op 20/11/2015. 

De plek van de kruising en de 
aanloop er naartoe zal opgehoogd 
worden. Hiermee worden ook de 
met hedera begroeide hekken hoger 

geplaatst. Het hoogteverschil tussen 
de Fortunaweg en de Willem van der 
Madeweg zal hierdoor toenemen 
maar zal binnen de daartoe gestelde 
grenzen liggen. In een deel van de 
periode van de werkzaamheden 
vervallen de voorsorteervakken en 
zal de Willem van der Madeweg 
tijdelijk slechts 2 rijstroken hebben. 
Gedurende maximaal 2 nachten zal 
de kruising Fortunaweg/Willem van 
der Madeweg afgesloten zijn. 
Hiervoor zal een omleiding worden 
gemaakt via de bussluis richting 
Meerburg.

Lasschuit heeft bij van Dijk 
aangegeven dat in de periode dat 
de Willem van der Madeweg uit 
slechts 2 rijstroken bestaat er een 
groot probleem zal ontstaan voor de 
bewoners van Roomburg om in te 
voegen op de Willem van der 
Madeweg. Van Dijk geeft aan, dat er 

gebruik gemaakt zal worden van 
tijdelijke verkeerslichten en in het 
geval dat dit niet voldoende is, zullen 
ook verkeersregelaars worden 
ingezet. 

Begin september zal een 
inloopavond worden georganiseerd 
door de gemeente Leiden om de 
bewoners van zowel Roomburg als 
Meerburg te informeren over de 
werkzaamheden en de gevolgen 
daarvan. Alle bewoners van 
Roomburg en Meerburg zullen 
hiervoor tijdig een uitnodiging 
krijgen. Tegen die tijd is er ook 
duidelijk welke 2 nachten de kruising 
Fortunaweg/ Willem van der 
Madeweg afgesloten wordt.

Rob Lasschuit
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Sinds deze maand staat in Roomburg een deelauto 
van MyWheels. Een auto delen via MyWheels kan al 
jaren heel goed in de Leidse regio. Er zijn tientallen 
deelauto’s waar honderden mensen gebruik van 
maken. En nu staat er dus ook een deelauto van 
MyWheels op de hoek van de Agrippinastraat en de 
Senecastraat.

Deze deelauto, een zilvergrijze Toyota Yaris, is meever-
huisd met Saskia Ridder, die in mei verhuisde van 
Zoeterwoude-Rijndijk naar de Roomburgse Senecas-
traat. “Ik ben al 9 jaar lid van MyWheels en heb dus 
geen eigen auto, maar via MyWheels kan ik toch ieder 
moment een auto gebruiken. Reserveren gaat makke-
lijk en snel via de app of de website en eigenlijk is de 
auto ook altijd beschikbaar. En als dat een enkele keer 
niet het geval is, is er altijd wel een vrij op een paar 
minuten fietsafstand.

Op de site van MyWheels staan namelijk ook auto’s die 
door particulieren verhuurd worden. Je vindt er ook 
heel bijzondere auto’s als pick-up trucks, limo’s en 
busjes. Maar gewone personenauto’s zijn er natuurlijk 
ook. Omdat de verhuur via MyWheels loopt, lopen de 
betalingen, verzekeringen en de administratie ook 
altijd soepel” 

Een deelauto is ideaal als je slechts af en toe een auto 
nodig hebt. Berekeningen van de Consumentenbond 
wijzen uit dat een deelauto voordeliger is als je minder 
dan 10.000 km. per jaar rijdt. Je betaalt namelijk alleen 
als je rijdt. 

Hoe autodelen werkt
Duizenden mensen delen honderden auto’s. MyWheels 
is het non-profit platform voor het delen van auto’s. Het 
is de plek waar mensen die een auto zoeken en die een 
auto aanbieden elkaar vinden.

Veel keus uit auto’s in je buurt 
Zuinige auto’s, ruime auto’s, goed- 
kope auto’s, mooie auto’s: bij MyWheels kun je ze 
huren, maar ook verhuren. Via internet of smartphone 
reserveer je eenvoudig de auto die je wilt.

Verzekerd op weg 
MyWheels zorgt ervoor dat alles geregeld is en jij veilig 
op weg kunt. Lid worden is makkelijk en gratis. Je betaalt 
alleen als je rijdt. Je kunt na aanmelding meteen gaan 
huren of je eigen auto gratis te huur zetten.

Heldere tarieven en voorwaarden 
Iedere auto heeft z’n eigen tarief. De auto in Roomburg 
heeft een starttarief van € 2,50 en kost € 2,50 per uur 
en zo’n € 0,29 cent per kilometer. Hierin zijn alle kosten 
opgenomen, ook de benzine. 

Benieuwd of een deelauto iets voor jou is of staat je 
eigen auto wel heel vaak stil en wil je ‘m slim en veilig 
verhuren? Kijk eens op www.mywheels.nl of bel of mail 
Saskia 06-12297412 /tekstvansas@gmail.com
 

Slim en goedkoper 
autorijden

Rijschool Roomburg

rijroomburg.nl 
06 - 44470006

Vlot, veilig en 
zelfstandig 
leren autorijden

Voor 30 lessen
à 60 minuten 
slechts €  975,-

Boek gratis 
een proefles op 
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In de vorige editie van onze 
Romekrant hebben we uitgebreid 
aandacht geschonken aan ons 
nieuwe Sociaal Wijkteam, dat 
elke maandag spreekuur houdt 
in het buurthuis Matilo. Naast 
de Sociaal Wijkteams zijn er 
ook Jeugd- en Gezinsteams per 
district in Leiden opgezet. Het 
team van district Roodenburg 
zetelt in de oude Joodse school 
in de Roodenburgerstraat, waar 
ik op bezoek ga bij de teamleden 
Regina Schönherr en Christian 
Stokman. Zij vertellen uitgebreid 
over de oprichting en de nieuwe 
taken van deze teams. 

Sinds 1 januari 2015 is de jeugd-
zorg overgeheveld van rijk en 
provincies naar de gemeentes. In 
de regio Leiden, Duin en Bollen-
streek, Alphen en omgeving en 
Holland-Rijnland werken de 
gemeentes nauw samen en delen 
hun kennis en ervaringen. Er zijn 
daar 24 teams opgezet, waarvan 6 
in Leiden. 

Er is nog steeds een Centrum voor 
Jeugd en Gezin als overkoepelen-
de organisatie, waaronder ook de 
GGZ en de consultatiebureaus 
vallen. De bedoeling van de per 
district werkende teams is om alle 
expertise te bundelen in één team, 
waardoor hulpzoekenden slechts 
één vraagbaak hebben. 

Luisterend oor 
Deze hulpverlener zou er dan ook 
voor moeten zorgen dat de nood-
zakelijke gegevens en kennis 
gebundeld wordt om onnodige 
verwijzingen en gesleep van kastjes 
naar muren te voorkomen. Het 

uitgangspunt is dat kinderen in dit 
land goed en gezond moeten 
kunnen opgroeien en dat ouders 
hun kinderen daarin bijstaan. Als 
dat niet lukt, moet er een luiste-
rend oor zijn. De nieuwe teams 
bieden die ondersteuning door 
direct te luisteren en advies te 
geven.

Ervaren coaches 
Deze mooie ambitie is in 2014 
nauwkeurig voorbereid, maar de 
huidige teams zijn op dit moment 
ook proeftuinen, waar nog niet 
alles duidelijk is en de teamleden 
dus ook veel moeten ontdekken en 
ontwikkelen. De teams worden 
door ervaren coaches begeleid bij 
de invoering van het nieuwe stelsel 
en er wordt veel tijd besteed aan 
het overleg binnen de teams. 

Ondanks de vele nog onzekere 
factoren is de sfeer binnen de 
teams goed. Voor de buitenwereld 
is echter nog veel onduidelijk: 
velen zien de teams als een nieuw 

bureau Jeugdzorg en 
gezinnen staan vreemd te kijken als 
een teamlid thuis komt. Nieuw is 
ook dat de teamleden
contact hebben met huisartsen, 
peuterspeelzalen en scholen voor 
lager en voorgezet onderwijs en 
met ROC’s, naast schuldhulp-
verlening en de door de gemeente 
gecontracteerde zorginstellingen. 
De netwerken groeien en dat zou 
moeten helpen om de 
problematiek sneller en beter in 
kaart te brengen.

Met deze netwerken op de 
achtergrond moet het team per 
situatie bekijken wat er nodig is en 
erbij blijven tot het probleem is 
opgelost. Voor zo’n oplossing 
wordt bezien welke partijen een rol 
kunnen spelen. 

Wat kunnen de betrokkenen zelf 
doen, wat kunnen familieleden en 
buren doen en welke professionele 
hulp is er dan nog nodig?

Samenwerking
Er is natuurlijk een relatie tussen 
het Sociaal Wijkteam en het team 
Jeugd en Gezin. Het laatste team is 
er vooral voor de hulpvraag tot 18 
jaar met een uitloop naar 21 jaar, 
maar als het gaat om een moeder 
met een vraag die zich bij het 
Sociaal Wijkteam aanmeldt en later 

Het Jeugd- en 
Gezinsteam van het 
district Roodenburg
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blijkt er ook een opvoedvraag aan 
de orde te zijn, dan moet er 
samenwerking en overleg tussen de 
beide teams zijn. 

Daarnaast zijn er ook grote verschil-
len tussen de Leidse wijken en de 
bevolking daarvan: in de rijkere 
wijken zoekt men vaker particuliere 
hulp, terwijl in andere wijken vaker 
de “achter de voordeur”-metho-
diek moet worden toegepast.

Dossier
Op dit moment is de belangrijkste 
opgave: bekendheid geven aan de 
nieuwe teams en hun werkwijze en 
het uitdragen van de kernwaarden, 
zoals laagdrempeligheid, je doelen 
gericht vormgeven en toepassen. 
Daarvoor wordt ook de toegang tot 
je eigen dossier met je e-mailadres 
mogelijk gemaakt. Er worden wel 
spreekuren op bepaalde locaties 
georganiseerd, maar men probeert 
zoveel mogelijk aan huis te komen. 

Om in onze wijken in contact te 
komen met het JGT, kun je gebruik 
maken van de website
www.jeugdengezinsteams.nl of via 
je school, de huisarts, kinderop-
vang, het buurthuis of de sport- 

vereniging contact maken. Het 
simpelst  is even JGT bellen; voor 
ons district geldt het nummer 
088-2542361.

Ankie Verlaan

Het team Jeugd en Gezin en het Sociaal Wijkteam zijn beiden gehuisvest in het karakteristieke 
gebouw van het voormalig Joodse weeshuis aan de Roodenburgerstraat.
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Restaurant aan het water
Zorgcentrum Roomburgh wil 
van het prachtige restaurant een 
voorziening voor de hele wijk maken. 
Nu komen er vooral bewoners van 
de aanleunwoningen en cliënten van 
de zorgvoorziening uit heel Leiden 
koffiedrinken en lunchen, maar van 
10.30 uur tot 16.00 uur is er al ruim 
plaats voor bewoners van Meerburg, 
Roomburg en het Waardeiland om 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee en uitkijkend over 
het water met elkaar te praten. Het 
is de bedoeling dat er meer gaat 
gebeuren. 

Overwogen wordt in het restaurant 
ook avondmaaltijden aan te bieden 
en muziekactiviteiten, lezingen en 
andere uitjes te organiseren. Op het 
moment van het schrijven van deze 
krant zijn de gesprekken daarover 

nog in volle gang en kunnen we 
dus nog geen concrete zaken 
aankondigen. Onze volgende editie 
zal meer kunnen vertellen, maar in de 
tussentijd zullen er al wel activiteiten 
worden ontwikkeld. Let dus op 

aankondigingen in de winkels en 
op de aanplakborden en raadpleeg 
in september onze website. Wie 
weet zien we elkaar bij een bruisend 
muziekspektakel in het Zorgcentrum 
Roomburgh.

Kind, wat heb jij een zware last 
te dragen zegt de man tegen het 
kleine meisje met een baby op 
haar rug. Dat is geen last, mijnheer, 
dat is mijn broertje antwoordt het 
meisje.

Ik begin mijn stukje over 
mantelzorgers met dit citaat, omdat 
de meeste mantelzorgers het 
vanzelfsprekend vinden hun partner, 
vader, moeder, broer, zus, kind, 
vriend, vriendin te helpen, wanneer 
dat nodig is. Het wordt niet als last 
gezien. Veel mantelzorgers realiseren 
zich ook niet, dat zij mantelzorger 
zijn, je helpt als dat nodig is. Het is 
mooi dat het zo gaat, het maakt de 
wereld een stukje beter. Maar het 
neemt niet weg, dat mantelzorg 
toch soms heel zwaar kan zijn.  
Het zorgen voor een demente 
partner vergt een voortdurende 
waakzaamheid. Een lichamelijk 

hulpbehoevende partner bindt je aan 
huis. Je loopt kans te vereenzamen. 
Er zijn ook mantelzorgers, die een 
familielid verzorgen naast eigen 
huishouden en baan. Dan blijft er 
weinig tijd over voor ontspanning.  
In Leiden is een vereniging voor 
mantelzorgers, de LVvM (Leidse 
Vereniging van Mantelzorgers). Deze 
vereniging behartigt de belangen 
van haar leden. Zo heeft zij met de 
gemeente onderhandeld over een 
parkeerregeling voor mantelzorgers, 
zodat zij niet iedere keer voor hoge 
parkeerkosten staan als zij hun 
zorgbehoeftige opzoeken.

Daarnaast bieden zij mantelzorgers 
de gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en ervaringen uit te wisselen. Het 
kan enorm opluchten als je hoort dat 
een ander met dezelfde problemen 
worstelt als jij zelf doet en soms 
doet iemand je een oplossing 

aan de hand. De afgelopen 
maanden heeft de LVvM een aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten belegd 
over de “keukentafelgesprekken”. 
De ledenvergadering wordt 
ieder jaar verpakt in een gezellig 
uitstapje, daarnaast is er de “Dag 
van de Mantelzorg”, waarop in 
samenwerking met andere instanties 
een ontspannend programma wordt 
aangeboden, er is een jaarlijkse 
stadswandeling, waarbij men elkaar 
kan ontmoeten en na afloop onder 
het genot van een kopje koffie 
en iets lekkers ervaringen kan 
uitwisselen. 

In een tijd waarin de professionele 
zorg wordt gereorganiseerd en er 
mogelijk toch meer op het bord van 
de mantelzorg terechtkomt lijkt het 
mij goed deze vereniging onder de 
aandacht te brengen. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.lvvm.nl of via email 
info@lvvm.nl.

Reini Hulsker

Mantelzorgers
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Direct na de zomervakantie 
vindt op 5 september het 
jaarlijkse zomerfestival van de 
bewonersverenigingen Meerburg 
en Roomburg plaats.

Het begint inmiddels een 
traditioneel evenement te worden 
waar nog steeds een grote 
organisatie aan vooraf gaat. Door 
een gedegen voorbereiding 
moet het wel een succes gaan 
worden. Als het weer ons gunstig 
gezind is, dan kunnen we weer 
in een stralende zon genieten 

van een markt met onder andere 
streekproducten, maar ook 
optredens van een buikdanseres 
tot die van Groen Wit.

Aan het eind van de markt waar 
ook eten en drinken te krijgen is 
vindt een loterij plaats. Daar zijn 
weer prachtige prijzen te winnen 
die beschikbaar zijn gesteld door 
onze sponsors.

En dan als de markt afgelopen 
is, dan is het feest nog zeker 
niet afgelopen. Eerst is er een 
gezamenlijke maaltijd. Iedereen 
kan zijn eigen eten of te 
barbecueën vlees meenemen, 
want dan hebben we op een leuke 
en gezellige manier een eten 
in het park. Voor een barbecue 
wordt gezorgd. Als je geen eten 
meeneemt dan kan je waarschijnlijk 
nog eten krijgen of kopen bij 
de nog aanwezige kraampjes of 
buren. En ook met dit eten is er 

nog geen eind gekomen aan deze 
wijkdag. In de avond vindt voor 
het eerst een ontdekkingstocht 
“Dwaallicht” plaats. Welswaar is 
dit tegen een kleine prijs (van € 5,- 
per volwassene), maar je kan dan 
genieten van diverse optredens op 
verschillende plekken  in het park. 
Een soort Oerol in de dop??
 
Voor het programma zie de 
centerfold van deze Romekrant.
De laatste nieuwtjes en berichten 
rond het parkfeest staan 
natuurlijk op www.facebook.com/
wijkverenigingroomburg.

We zien jullie graag op 
5 september in de middag en of 
de avond. Geniet samen van dit 
gezellig contact met buren en 
vrienden uit de omgeving.

Egbert Sneller

Van 12:30 tot 17:30 
MIDDAGPROGRAMMA
Braderie met eten, 
drinken en verkoop streekproducten;
Muziek; Boogschieten door Sagitattus;
Demonstraties van Groen Wit en 
buikdanseres
Kinderspelen (knutselen, schminken)
Padvinderijdemonstraties 

wanneer alles loopt zoals we 
verwachten, is dit de planning:
12:30 - 12:45 Draaiorgel
13:00 - 13:20 Demonstratie Groen Wit
13:30 - 13:50 Oud-hollandse klucht
14:00 - 14:15 Matilorun (hardlopen) voor 
  kinderen tot 14 jaar

14:45 - 15:00 Buikdanseres
15:00 - 15:15 Matilorun (skeelers) voor  
  kinderen tot 14 jaar
15:15 - 15:35 Oud-hollandse klucht
15:40 - 16:00 Demonstratie Groen Wit
16:00 - 16:30 Optreden Djaz
16:30 - 17:30 Loterij

Van 17:30 tot 19:30 MAALTIJD
Gezamenlijke borrel en maaltijd 
(ieder neemt eigen eten mee)

Van 20:00 tot 22:00 DWAALLICHT 
(avondprogramma)
Dwaallicht (een verhalende 
ontdekkingstocht door het park 
georganiseerd door Ludy en 
Mariette Feyen)

Globaal tijdschema
Parkfeest Matilo, 5 september
In het archeologisch park
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Wilt u ons helpen het parkfeest te promoten door deze poster op een goed zichtbare plek op te hangen?
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Op de avond van het Matilo 
Parkfeest vindt Dwaallicht 
plaats: een ervaringstocht in 
de schemering langs de rijke 
geschiedenis van het park Matilo. 
Van de romeinse tijd (zoals 
het Castellum en de Romeinse 
Tuin), de middeleeuws periode 
van het Margarethaconvent (de 
Kloostertuin) tot in het heden. 
Deze ervaringstocht wordt 
uitgevoerd door bewoners van 
Meerburg en Roomburg en 
buitenlui, die op creatieve en 
eigentijdse wijze hun passie voor 
de historie van Matilo tonen aan 
de deelnemers van Dwaallicht.

De deelnemers kopen een 
toegangsbewijs en ontvangen 
een spelkaart waarmee ze hun 
tocht kunnen volbrengen. Na 
een gezamenlijke start dwalen 
de deelnemers in groepjes langs 
bijzondere plekken in het park, 
waar zij van alles horen en zien, 
ervaren, ruiken en proeven. Er is 
muziek, spel, actie, informatie, 
vuur en nog veel meer! Met de 
spelkaart in de hand verzamelt 
ieder groepje op elke plek 
‘puzzelstukjes’, die samen tot 
een gezamenlijke ontknoping 
leiden aan het eind van de tocht.  
We eindigen in het donker op 
feestelijke wijze!

Iedereen is welkom om mee te 
doen: bewoners van Meerburg en 
Roomburg en daarbuiten.
Aanvang 20.00 en einde rond 
22.30 uur.

Toegang 
volwassenen € 5,00 en kinderen 
tot 12 jaar € 2,50
Start en eindpunt in het 
Castellum in park Matilo Leiden     
Reservering en info: 
www.dwaallicht-matilo.nl  of bij 
Ludy Feyen: 06 -18 23 81 68

Overdag, op het Parkfeest Matilo, 
kan iedereen een Dwaallichtje 
maken bij de kraam van de 
Historische tuinen (van stichting 
Salix en PRAE) en deze ‘s avonds bij 
Dwaallicht gebruiken!

Doe mee met
Dwaallicht!
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Sloten 
We hebben contact opgenomen 
met de gemeente om de sloten 
schoon te maken. De kerstbomen 
zijn verwijderd en het ziet er nu een 
stuk beter uit. Binnenkort gaan we 
kijken hoe we de bewoners (mede 
wonende rond de sloten) kunnen 
betrekken bij het schoonhouden van 
de sloten. 

Aanleg groen langs de A4
Er is door de duurzaamheids-
commissie contact opgenomen met 
de gemeente Leiden, met de vraag 
of bij de groencompensatie naast 
de A4 rekening is gehouden met 
de aanplant van planten, bomen 
en struiken die fijnstof uit de lucht 
halen. Hierop is geantwoord dat er 
inderdaad bomen zijn geplant in het 
kader van de A4W4 Compensatie: 
In Archeologisch park Matilo zijn 
ca. 1200 berken en levensbomen 
geplant, de berken zijn in zeer 
hoge dichtheden en in wildverband  
geplant (ook tussen de W v/d 
Madeweg en het park) en op het 
castellum zijn in een carré vorm de  
levensbomen geplant (Thuja), die 
het erg goed doet met het vangen 
van fijnstof. Conclusie: Matilo is 
een ideale stofzuiger door de hoge 
dichtheid van berken in wildverband 
en de levensbomen. Langs de 
Willem van de Madeweg zal de 
zuidzijde (Zoeterwoudse kant) van 
de weg worden aangevuld met een 
rij Populieren. Deze doen het heel 
goed als stofzuiger

Duurzaamheidsweek 
Arcade
In het nieuwe schooljaar zal de 
Arcade een week lang aandacht 
besteden aan duurzaamheid. De 
school heeft contact opgenomen 
met het Duurzaamheidscentrum 
(NME) van de gemeente Wij 
hebben contact gelegd met onze 
wijkbeheerder om deze week af te 
sluiten met een schoonmaakactie op 
30 september. De gemeente heeft al 
medewerking toegezegd. We hopen 
met deze actie ook wijkbewoners te 
kunnen betrekken bij het schoon en 

leefbaar houden van onze wijk. 
Er is contact gelegd met het 
repaircafe in de Kooi om hierin 
samenwerking te zoeken voor 
de organisatie van een (mini) 
repareercafe in onze wijken. 

Stadswarmte
De gemeente heeft besloten ons 
stadswarmtenet van Roomburg 
aan te sluiten op Rotterdam. Wij 
hebben samen met Stevenshof een 
reactie gestuurd naar de wethouder 
en de gemeenteraad, waarin we 
vragen de betaalbaarheid van 
onze warmtevoorziening in het 
oog te houden, na te denken over 
alternatieven en ons te betrekken in 
het vervolg.  

Busverbinding
Er is navraag gedaan bij Arriva of 
de nieuwe verbinding over de A4 
tussen Roomburg en Zoeterwoude-

Rijndijk nog wijzigingen oplevert in 
de busregeling lijn 186/187. Hierop 
is geantwoord dat dit voor Arriva 
geen aanleiding is om de lijnvoering 
van lijn 186/187 te wijzigen. Lijn 
186/187 rijdt niet alleen door de 
woonwijk Roomburg, maar ook over 
het bedrijventerrein Roomburg en 
langs de halte Meerburg bij het 
NEM-kantoor. Een route over de 
nieuwe brug zou deze belangrijke 
bestemmingen niet meer aandoen. 
Ook voor de ritten in het weekend 
die eindigen en beginnen in 
Roomburg biedt de nieuwe 
infrastructuur geen kortere keerroute 
dan de huidige.Tot die tijd zal lijn 187 
door en in de wijk Roomburg rijden.

Uitgebreide informatie over deze 
onderwerpen leest u op de website: 
www.wijkroomburg.nl.

Nieuws 
van de 
Commissie 
Duurzaam

Foto Burocreatief
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Leiden werkt sinds enige jaren 
met wijkvisies, waarmee voor 
wijken waarin problemen 
gesignaleerd zijn een plan van 
aanpak wordt opgesteld met een 
duidelijke en breed gedragen 
doelstelling en met acties die elk 
een verbetering moeten 
opleveren. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de wijkvisie van de 
Zeeheldenbuurt, waarin een 
aanpak wordt voorgesteld voor 
verbetering van de 
woonomgeving en de kind-
vriendelijkheid van de buurt.
De gemeenteraad heeft ook de wijk 

Meerburg voorgedragen voor zo’n 
wijkvisie, omdat hier veel senioren 
wonen, waarvoor onvoldoende 
voorzieningen zijn. Neem het 
ontbreken van een pinautomaat, de 

bedreiging van het voortbestaan 
van de winkels door de plannen in 
VerdeVista Zoeterwoude en de 
toenemende drukte en 
luchtvervuiling op de wegen rond 
de wijken. Na overleg met de 
wethouder werd besloten een visie 
op te stellen voor de twee door 
Matilo verbonden wijken, 
Roomburg en Meerburg. Een 
eerste bijeenkomst met 
ambtenaren van de gemeente en 
betrokken buurtbewoners leerde 
ons hoe het in de Zeeheldenbuurt 
is verlopen. Vervolgens werden 
twee bijeenkomsten voor onze 

wijken georganiseerd om te 
bepalen welke partijen betrokken 
moeten worden bij dit proces en 
wie daarin welke rol heeft. Om deze 
visie tot stand te brengen worden 

we ondersteund door de 
gemeente, maar de ideeën en de 
opdrachten komen uit de wijken. Bij 
de volgende bijeenkomst in 
augustus zal er een ambtelijke 
projectleider worden gekozen. Dan 
gaan we echt van start. Doelstelling 
is om voor het einde van het jaar 
een duidelijke ambitie te 
formulieren en een plan van aanpak 
om dat te bereiken. Er wordt 
hiervoor een groot beroep gedaan 
op alle partijen in de wijken, van 
kinderopvang en scholen tot de 
artsenpraktijk en de winkeliers en 
natuurlijk de bewoners zelf. Vanuit 
de wijkverenigingen zetten wij ons 
hier graag voor in, en we hopen dat 
u ons wilt blijven voeden met uw 
ideeën voor verbetering van het 
leefklimaat in onze wijken. 
Wij houden u vanzelfsprekend op 
de hoogte via alle bekende 
kanalen. 

Namens beide wijkverenigingen, 
Reini Hulsker en Ankie Verlaan.

De wijkenvisie

Na enig oponthoud door de 
archeologische vondsten van resten 
van een penning met de sleutel van 
Petrus daarop, is de nieuwbouw 
op de Meerburgerkade in juli 
gestart. Op dit moment zullen de 
omwonenden de nieuwe huizen 
stukje bij beetje zien oprijzen. 

Helaas zullen ze er niet zo uit 
zien als de wijkbewoners en 
betrokkenen van Portaal eerder 
hadden bepaald. 

In een bijeenkomst die door 
Portaal was georganiseerd 
om belanghebbenden de 
gelegenheid te geven in te 
spreken – een unicum in de 
wereld van de woningbouw! – 
was gekozen voor huizen met 
een dakpanconstructie aan de 
bovenkant rond zonnepanelen, 
waardoor het geheel verwees 

naar de vroegere bebouwing. 
De – zo langzamerhand beruchte 
– welstandscommissie bepaalde 
echter dat dit teveel afweek van het 
aanzicht van de wijk en besloot  – 
zonder inspraak! – het ontwerp te 
wijzigen in een saai complex. 

Portaal besloot om hiertegen niet 
in beroep te gaan vanwege de 
tijd die zulke processen vergen. 
De ingeschreven bewoners van 
de nieuwe huizen willen immers 
graag zo snel mogelijk hun huis 
betrekken. Alle begrip voor Portaal, 
maar graag wat meer sturing op de 
gemeentelijke welstandscommissie. 

Wat een toeval trouwens dat de 
sleutelresten werden gevonden 
in de periode dat het boek van 
Jeroen Windmeijer over de 
opgravingen van Matilo verscheen. 
Zie het artikel in deze krant.

Nieuwbouw op de Meerburgerkade 
Oorspronkelijk plan

Gewijzigd plan
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Mooi Matilo...
Stichting Mooi Matilo organiseert 
samen met Hazenberg Archeologie, 
kleine ondernemers en enkele 
vrijwilligers deze zomer iedere 
tweede zondag van de maand De 
Romeinse Zondag in Park Matilo. 

Dit informatieve en gezellige 
maandelijkse Limes Zomer-
evenement wordt ondersteund 
door de Stichting Romeinse Limes 
Nederland en trekt steeds meer 
bezoekers. Ruim 100 ouders en 
kinderen vonden bijvoorbeeld op 
12 juli de weg naar de Taberna, 
die als centrum dient van een 
Romeinse markt, de wandelroutes 
langs de Historische tuinen in Park 
Matilo en het castellumterrein. 
Met rondleidingen, Romeinse 
hapjes en Château Matilo wijn, 
boogschietsessies en video-

presentaties in het Theatrum 
Purpurum - het kleinste theater 
van Leiden - is er genoeg te doen 
voor jong en oud.

Hoewel de bezoekersaantallen 
beginnen op te lopen, is dit 
nog maar het begin. 2015 is een 
testjaar. De gemeente heeft aan 
de bewoners gevraagd voor de 
invulling en programmering van het 
park te zorgen. De maandelijkse 
Romeinse zondag is een uitstekend 
middel om hieraan te bouwen. 
Wij verwachten ook snel een 
mobiel informatiecentrum over 
de Limes in Nederland en Europa 
(de MobiLimes) te kunnen inzetten 
bij activiteiten. Het is spannend 
om de exploitatie van een van 
de verwachte UNESCO-sites 
van de Nedergermaanse limes 

duurzaam en aantrekkelijk 
te realiseren. Er zijn tal van ideeën. 
Wil je hieraan een bijdrage leveren 
en je aansluiten bij stichting Mooi 
Matilo en andere vrijwilligers? 
Stuur dan een mail naar 
tom_leest@hotmail.com
 
De volgende Romeinse Zondag 
vindt plaats op 13 september! 
Bovendien zal de stichting Mooi 
Matilo  aanwezig zijn tijdens het 
parkfeest op 5 september. 

Voor meer informatie over de 
volgende Romeinse Zondagen, 
zie www.parkmatilo.nl en 
www.romeinselimeszomer.nl.

Tom Leest

Begin juni was de schaapskudde weer druk aan het werk in Park Matilo. 
Deze prachtige foto’s zijn van Sandrina van Hassel uit Meerburg.



DE ROMEKRANT AUGUSTUS 201522

STORM is de nieuwe popgroep 
die met het catchy pop/dance 
nummer “This Is Love’ de hitlijsten 
in Nederland wil gaan bestormen. 
De groep, bestaande uit drie 
vrienden die de passie voor muziek 
en plezier delen, willen deze zomer 
veel optreden en plezier hebben. 
Leden: Devon Donovan, Patrick la 
Lau en Mark de Langen

De initiatiefnemer van STORM 
is Patrick la Lau. Hij woont in 
Meerburg.  Zeven jaar geleden 
kwam hij met zijn ouders in de 
Tacitusstraat (Roomburg) wonen.  
De familie voelde zich daar snel 
thuis, want de Tacitusstraat is heel 
gezellig. Ieder jaar wordt daar 
een uitgebreid Halloween feest 
gevierd waar iedereen aan mee 
doet en waar veel buurtbewoners 
op af komen. Zijn vader tuiniert al 
geruime tijd in de Stadstuinen.

Het ouderlijk huis heeft hij inmiddels 
verruilt voor een portiekwoning in 
Meerburg. Zijn zus is vertrokken 
naar een appartement aan de 
Liviuslaan. Zo woont de familie 
lekker dicht bij elkaar.    

Patrick, wat is jouw achtergrond?
 
‘Vanaf mijn18e was ik werkzaam in 
de muziekbranche als co-manager 
van Elisa Cariera bekend van de 
groep Solid HarmoniE. Tijdens 
deze tijd heb ik veel geleerd en 

heb ik met diverse 
platenlabels wereldwijd contact 
gelegd. Ik verzorgde de 
benadering van radiostations en 
nieuwsportals. In 2006 besloot ik 
om terug te gaan naar school en 
heb gekozen voor de opleiding 
Communicatie. Na mijn afstuderen 
in juli 2010 ben ik gaan werken 
bij een reclamebureau’. Dit liep 
allemaal gladjes tot 2014, toen hij 
een hersenvliesontsteking kreeg. 
Dit was voor Patrick een lastig 
jaar, bijna op het randje gelegen 
en is een paar keer geopereerd 
en moest langdurig herstellen. 
Gelukkig kwam het goed en heeft 
hij er niets aan overgehouden.

Hoe is Storm ontstaan?
 
Na zo’n ervaring kijk je toch 
anders naar het leven. Een mens is 
kwetsbaar, het kan zo voorbij zijn. 
Ik heb altijd mijn connecties gehad 
in de muziekbranche, en wilde 
eigenlijk ook graag performen, 
maar niet alleen.

Hij had een nummer klaarliggen 
voor een meidengroep, maar deze 
groep stopte ermee. Hij legde het 
voor aan twee vrienden, Devon en 
Mark en ze besloten om dit nummer 
zelf op te gaan nemen. Deze single 
‘This is love’ werd gelijk een succes 
en zo is Storm geboren. 

Op 9 augustus staat al een 
optreden gepland op de grote 
markt in Antwerpen. Hier treden 
bekende namen op, zoals 
Conchita Wurst, winnares van het 
Songfestival 2014.
 
Wat is jullie ambitie:
 
Natuurlijk is het fantastisch als we 
van de muziek kunnen leven, maar 
onze ambitie is vooral gericht op 
vriendschap en plezier.

Met onze muziek willen we 
uitdragen dat liefde gelijkwaardig 
is. Het maakt niet uit van wie 
je houdt, qua geslacht, of 
achtergrond. Liefde is universeel’

In augustus komt de 2e single uit: 
Set this place on fire en gaan ze 
een videoclip opnemen.
 
Tot slot vraag ik of Storm wil 
optreden met hun hit op het 
Parkfeest Matilo. Patrick gaat het in 
de groep gooien, als iedereen er is 
en mee wil doen, dan komen ze!

Liesbeth Dijkdrent

STORM
zorgt voor 
een frisse 
wind

Foto Rowin Dreef
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Hij maakte in opdracht van de wijk-
vereniging een film over het eerste 
wijkfestival “Kabaal in het Castel-
lum”, een film van de aanleg van het 
park Matilo en één van het ontstaan 
van het waterkunstwerk bij de stads-
tuinen.  Voor de film over de aanleg 
van het park Matilo stond hij midden 
in de nacht op om de aanvoer van de 
onderdelen van de wachttorens te 
filmen. En wie zijn liefde voor lekker 
slapen kent weet dat dat een hele 
opoffering voor hem is. Zijn films 
vallen op door de originele invals-
hoek, door zich te verdiepen in zijn 
onderwerp weet hij iets extra’s toe te 
voegen. Omdat hij merkte, dat daar 
grote behoefte aan is biedt hij zich 
ook aan als klusjesman. Hij hangt een 
schilderijtje op, zet een kast in elkaar 
of monteert een lamp. Voor een heel 
redelijk uurtarief en zonder voorfiets-
kosten helpt hij mensen uit de brand.

Als maatje bij Gemiva gaat hij af 
en toe een dagje met één of meer 
cliënten uit. Voor komende vrijdag 
staat een dagje Efteling op het 
programma. En soms maakt hij een 
fietstochtje met één van hen en 
belandt dan op een aardig terrasje.
Voor de prijsvraag van de KNHM 
heeft Gerard voor een promotiefilm 
gekozen, omdat nog zo weinig  
mensen het park kennen. Hij hoopt 

zijn film te kunnen vertonen op 
scholen, in musea en op TV-west en 
Unity TV. De inhoud is als volgt: Een 
jongen vliegt met een drone boven 
park Matilo. Plots een hevige blik-
semflits en de drone is weg. Het blijkt 
dat die in de Romeinse tijd terecht is 
gekomen. Met allerlei hulpmiddelen 
wordt dan een impressie gegeven 
van het park en omgeving in die tijd. 
Dan is de batterij van de drone leeg 
en stort deze ter aarde. De bewo-
ners van een boerderij begraven het 
vreemde ding en het wordt in deze 
tijd bij archeologisch onderzoek weer 
gevonden en aan de jongen terug 
gegeven.

Smalfilm
Naast zijn artistieke kant is Gerard 
ook technisch zeer bedreven. 
Door toeval kwam hij in aanraking 
met een groep mannen, die bezig 
waren oude cetylcellulose smalfilms 
met verschillende formaten te 
digitaliseren. Zij hadden daarvoor 
een apparaat ontwikkeld, maar 
slaagden er niet in het geluid 
gelijktijdig met het beeld te 
digitaliseren. Voor Gerard was dit 
een uitdaging en hij heeft er een 
manier voor gevonden en verder 
ontwikkeld. Er bestonden al wel 
apparaten die dit konden, maar die 
kosten minimaal € 100.000. Nu is er 

dus een apparaat voor een vijfde 
van deze prijs, waarmee de vele 
miljoenen films die er nog over de 
hele wereld zijn, kunnen worden 
gedigitaliseerd. In september 
komt het prototype en er zijn er 
nu al twee verkocht, die in oktober 
moeten worden geleverd. Zijn 
faam en die van zijn groep gaat 
over de grenzen, kort geleden is hij 
in Engeland geweest om o.a. zijn 
vinding te bespreken.

Kerkbankje
And last but not least: hij heeft van 
stichting Salix opdracht gekregen 
om het geluid van het kerkbankje in 
park Matilo te herstellen, zodat we 
de nonnetjes weer kunnen horen 
zingen op de plaats waar zij vroeger 
hebben gewoond. En omdat 
we in een duurzame wijk wonen 
zal de stroomvoorziening met 
zonne-energie worden geregeld..
Het is duidelijk, we hebben een 
veelzijdig man in onze wijk. Wilt 
u meer weten over zijn filmwerk, 
kijk dan op op www.motionpix.nl 
en voor de ontwikkeling van het 
omzetapparaat op www.filmfabriek.
nl. Het maken van de promotiefilm 
kunt u volgen op www.facebook.
com/gerardslokker 

Reini Hulsker

Gerard Slokker; 
van alle markten 
thuis 
Toen Gerard op 65-jarige leeftijd met 
pensioen moest voelde hij zich nog veel te 
jong en actief voor de spreekwoordelijke 
geraniums. Hij had zijn hele leven met 
plezier vakanties en andere bijzondere 
gebeurtenissen op de film vastgelegd, films 
die altijd veel bewondering oogsten. 
Hij besloot daarom van zijn hobby zijn 
beroep te maken en startte het videobedrijfje 
“Motionpix” , waar hij onder andere 
bedrijfsfilms, promofilms, instructiefilms 
en videomontages maakt.

Foto Burocreatief



24 DE ROMEKRANT AUGUSTUS 2015

Waarschijnlijk heeft u het in de afgelopen maanden 
in één ruk uitgelezen: dé vakantiethriller van 2015, 
De bekentenissen van Petrus. Toen ik er eenmaal in 
begonnen was, kon ik het boek niet meer wegleggen, 
hoewel ik doorgaans niet zo’n thrillerfan ben. Maar dit 
boek is meer dan een thriller: het bevat verschillende 
lagen, zoals je dat ook ervaart bij de beste schrijvers 
als Umberto Eco en Dan Brown. 

In de eerste plaats gaat het over onze eigen stad 
Leiden en onze universiteit. Voor oud-studenten en 
medewerkers is de beschreven sfeer zeer herkenbaar. 
Daarnaast gaat het over een mysterieus genootschap. 
Over de positie en macht van zulke ordes werd en 
wordt vaker gerept (de Tempeliers, de Pelgrim Fathers, 
de Baptisten), zonder dat er harde feiten beschikbaar 
zijn en dat maakt de verhalen daarover fascinerend, ook 
in dit boek. Een andere laag is de historische laag: de 
geschiedenis van de apostel Petrus en zijn bijzondere 
band met Leiden. De Pieterskerk is naar hem vernoemd 
en zijn sleutels zijn het kenmerk van Leiden geworden. 
Was daar een reden voor? Ook de recente vondst van 
een penning met de sleutels in de bouwput van de 
Meerburgerkade roept deze vraag op.  En dan is er 
nog het verhaal van de studente die haar eindscriptie 

wil maken. En knooppunt van dit alles is ons eigen 
Matilo. Voor diegenen die nog aan het boek moeten 
beginnen, zal ik niets verklappen, maar ik raad het u ten 
zeerste aan.

Met het verschijnen van dit boek heeft Leiden er weer 
een bijzondere schrijver bij, naast onder anderen Ilja 
Pfeijffer en Christiaan Weijts: Jeroen Windmeijer. In 
het dagelijks leven is Jeroen leraar godsdienst en 
maatschappijleer, waaraan hij vier dagen per week 
besteedt. Vrijdag is zijn schrijfdag. Voor dit boek 
heeft hij zeer veel onderzoek gedaan naar het conflict 
tussen de apostelen Petrus en Paulus: de eerste wilde 
de boodschap van Jezus beperken tot de Joden, 
de tweede wilde er mee de wereld in. Volgens de 
overlevering zou Petrus in Rome zijn gestorven en 
begraven; de Sint Pieter zou op zijn graf gebouwd 
zijn. Maar daar blijkt geen historisch bewijs voor te 
zijn. Er is ook een traditie volgens welke Petrus naar 
Engeland zou zijn gegaan en op die traditie sluit Jeroen 
Windmeijer aan. Jeroens onderzoek heeft wel tachtig 
A4-tjes aantekeningen opgeleverd, op basis waarvan 
hij binnen een half jaar deze thriller schreef. Toch 
doet deze wetenschappelijke insteek niets af aan de 
leesbaarheid en spanning van het verhaal. Deze insteek 
is eigenlijk ook een uitnodiging tot debat, hetgeen dit 
boek zeer geschikt maakt voor leesclubs.

Na zijn studie antropologie schreef Jeroen eerder een 
proefschrift over de Otavalo-indianen van Ecuador. 
Na deze thriller zal er ongetwijfeld nog meer van hem 
verschijnen. De Leidse uitgever Primavera Pers zag 
de potentie van het boek, en de uitgever heeft raak 
geschoten. De eerste druk van 1000 exemplaren was 
binnen twee weken verkocht en daarna zijn er 2000 
bijgedrukt, waarvan er in één week weer 400 verkocht zijn.

Jeroen was inmiddels bezig 
met een tweede boek, maar 
heeft dat even terzijde 
gelegd voor een nieuw 
idee: een boek dat zich 
voor een groot deel onder 
de grond van de Leidse 
binnenstad afspeelt. 
Alleen al het wachten 
daarop is spannend, als 
je deze eerste thriller 
gelezen hebt.

Tijdens ons wijkfestival 
kunt u de schrijver 
ontmoeten en alsnog 
een exemplaar van zijn boek aanschaffen.

Ankie Verlaan

Matilo: zinderend 
knooppunt !
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Op de Hoge Rijndijk woont de 
inmiddels gepensioneerde leraar 
Duits, Hans van der Veen. Zijn 
lange, slanke gestalte zal 
menigeen bekend voorkomen van 
theaterbezoek en Sinterklaas-
feesten, maar minder bekend is 
dat hij Nederlandse gedichten 
selecteert en in het Duits vertaalt. 
In eigen beheer geeft hij dat werk 
tweetalig uit, waarbij fotograaf 
Jan van ’t Zelfde hem vaak 
bijstaat. Dat is een intensief 
karwei, want de vormgeving, de 
lay-out en het drukwerk vergen 
veel tijd en handwerk. Hans is 
meestal een half jaar bezig met 
de selectie en de vertaling en dan 
nog eens een half jaar met de 
vormgeving en het drukwerk. De 
boekjes gaan er dan ook steeds 
mooier uitzien.

Hans is opgegroeid in Friesland, net 
als de dichters Slauerhoff en 
Paaltjens, van wie hij werk vertaalde. 
En zoals deze dichters leerde hij op 
school Bijbelse verhalen kennen, 
een goede basis voor literair werk. 
Na zijn studie germanistiek te 
Leiden werd hij docent Duits hier ter 
stede. Pas rond zijn vijftigste werd 
hij gegrepen door  poëzie en ging 
hij van zijn beroep zijn hobby maken 
door gedichten van vooral Leidse 
dichters te vertalen en uit te geven. 
Het begon met gedichten van de 
dansdocente Inge van de Broek, 
daarna die van muzieklerares Agnes 
Poortier (Jahresende-Gedichte) met  
tussendoor “Allerleitje”, prozawerk. 
Verder gedichten van de Haagse 
Edith de Gilde, later werk van de 
inmiddels bekende Leidse dichteres 
Pink Meltzer.

Van de Leidenaar Anton Korteweg  
publiceerde Hans “Mann im 
Herbst”, mijmergedichten voor 65+, 
onder het motto : ouderen zijn het 
gelukkigst. Daarna verscheen van 
Frank Koenegracht “Aan de 
Overkant/ Im Spiegelbild”, met een 
foto van Jan van ’t Zelfde van de 
sterrenwacht, waar de dichter op 
uitkijkt. Van Cees van Hoore 
verscheen “Media Vita Vanitas”, 
over de vergankelijkheid des levens. 
Tenslotte komen nu de dode 
dichters aan de beurt: van Piet 
Paaltjens vertaalde hij 
“Wereldsmart/Weltschmerz”, 
waarbij Jan van Weeren (Velp) een 
prachtig acrylschilderij voor de 
voorkant maakte. Voor de 
Leidenaren is het gedicht van 
Paaltjens :”Op ’t hoekje van de 
Hooigracht/ En van den Nieuwen 

Rijn/ Daar zwoer hij dat hij zijn leven 
lang/ Mijn boezemvriend zou zijn.” 
redelijk bekend, vooral door de 
droeve slotregels. Van Slauerhoff 
vertaalde hij onder andere de 
gedichten die Christina Branco in het 
Portugees zingt, waarvoor Jan van 
Weeren ook een passende voorkant 
ontwierp. Op dit moment is Hans 
bezig met de vertaling van werk van 
Jean Pierre Rawie. Van verveling is bij 
deze pensionado dus geen sprake. 
Naast het vertaalwerk treedt Hans op 

met liedjes en gedichten en speelt hij 
ook nog eens toneel.

Hoewel ik veel lees en regelmatig de 
Leidse boekwinkels bezoek, had ik 
nog nooit van het werk van Hans 
gehoord en dat zal voor meer 
Leidenaren gelden. Hans erkent dat 
het zeer moeilijk is om goede 
publiciteit te krijgen. “De dood is de 
beste PR-man”, grapt hij. Hij wijst er 
ook nog eens op dat er misschien 
wel een miljoen dichters in 
Nederland zijn, maar nog geen 
duizend lezers. Voor het onderwijs in 
de Duitse taal is het aantal uren in 
Nederland afgenomen na de 
invoering van de Mammoetwet. 
Desondanks blijft Hans op 
verschillende plekken in Leiden en 
omgeving onvermoeibaar aandacht 
vragen voor de dichtkunst. En 
aandacht verdient hij ook met zijn 
eigen werk.

Ankie Verlaan

Een herinnering 
aan Holland
Denkend aan Holland
zie ik dichtregels zwieren,
vlot van computer
naar printshop gaan,
vakken vol bundels
die hooploos verpieren,
-geen koper komt ruimen-
bij boekhandels staan;
en in de geweldige
luxe-paleizen
bergen de schappen
de rijkdom van ’t land,
flatscreens en laptops,
i-pods en i-pads,
aaibare waren
te grijp voor de hand.
De geest hangt er laag
en de zin voor gedichten
wordt staag in veelkleurige
beelden gesmoord,
en op alle gebieden
wordt de stem van de dichter,
nog door eeuwen heen weelde,
Oost-Indisch gehoord.

Hans van der Veen

Hollandse 
dichtkunst 
in het 
Duits
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Gedurende zijn studie voor 
fysiotherapeut kwam Paul Wetselaar 
in aanraking met de osteopathie en 
was er zeer door geboeid. Hij 
verdiepte zich er verder in en dat 
leidde tot het besluit om na het 
behalen van het diploma fysio-
therapeut de zesjarige parttime 
opleiding tot osteopaat te gaan 
volgen. 

Bij een osteopaat kun je terecht voor 
klachten aan het bewegingsapparaat, 
zoals lage rugklachten, vastzittende 
nek, of schouderklachten, en voor 
problemen met organen, zoals een 
spastische darm. Spannings-
hoofdpijnen, migraine en oorsuizen 
zijn ook bij uitstek klachten waar een 
osteopaat bij kan helpen. Een 
osteopaat kijkt niet uitsluitend naar de 
plek van de klacht, maar naar de hele 
mens, hij zoekt verbanden. Daarom 
zal bij een eerste bezoek het hele 
lichaam worden onderzocht om de 
oorzaak van de klacht op te sporen. 

Bij de behandeling worden uitsluitend 
manuele technieken toegepast, er 
wordt geen gebruik gemaakt van 
apparaten of medicijnen. Alles is erop 
gericht de weefsels te mobiliseren, 
zodat eventuele blokkades worden 
opgeheven.

Het enthousiasme van Paul voor zijn 
werk is zo groot, dat hij aanvullend 
op de algemene opleiding ook nog 
de 2-jarige opleiding voor 
kinderosteopathie heeft gedaan. Hij 
kan daarom ook kinderen van 0 tot 
18 jaar behan-delen. Bij de baby’s 
behandelt hij huilbaby’s; baby’s met 
darm-krampjes; refluxproblematiek 
en kinderen met een voorkeurs-
houding. En ook zwangeren kunnen 
bij hem terecht bijvoorbeeld met 
bekkenproblemen. 

Zijn patiënten komen uit de hele 
regio. Als je een aanvullende 
verzekering hebt wordt de 
behandeling meestal door de 
verzekering vergoed en er is geen 
verwijzing nodig om zijn hulp in te 
roepen. Dat neemt niet weg, dat er 
regelmatig wordt doorverwezen 
door o.a. artsen en verloskundigen. 
Hij werkt 3 dagen per week in zijn 
eigen praktijk op de Vitruviusstraat 
en één dag in een multidisciplinair 
centrum aan de Rijnsburgerweg. 
Voor degenen die overdag niet 
kunnen is hij ook dinsdagavond in 
zijn eigen praktijk aan het werk. Hij 
doet veel om zijn patiënten tege-
moet te komen en het is duidelijk dat 
hij van zijn werk houdt. 

Paul en zijn echtgenote wonen vanaf 
de bouw in hun woning op de 
Vitruviusstraat en hebben het er 
uitstekend naar hun zin. In hun vrije 
tijd varen zij graag met hun bootje, 
bij voorkeur op de Kaag. En dan mag 
James mee. 

James is hun hond, die het zeer 
getroffen heeft bij deze baas. Paul 
bekeek regelmatig het aanbod van 
het dierenasiel in de Stevenshof en 
op een dag werd er een hond 
aangeboden die niet kon lopen. In 
de advertentie stond, dat hij veel 
fysiotherapie en osteopathie nodig 
had. En hoewel osteopathie voor 
dieren een apart vak is, heeft Paul 
deze uitdaging niet kunnen 
weerstaan. Dagelijkse behandeling 
en training en (volgens de baas) de 
eigen grote motivatie van James, 
hebben geleid tot een gezellige 
huisgenoot, die met gemak 
anderhalf uur mee uit wandelen gaat.

Reini Hulsker

Foto’s Burocreatief



27DE ROMEKRANT AUGUSTUS 2015

Safety 
First
Als ik aan het eind van het gesprek 
met Ton Hölper, eigenaar van 
Rijschool Roomburg vraag wat hij 
als kop boven het artikel zou 
plaatsen, komen we samen tot 
dezelfde conclusie: Veiligheid staat 
bij zijn rijschool voorop – Safety 
First. 

Ton, geboren en getogen Leidenaar, 
woont nu al weer  7 jaar samen met  
zijn vrouw Jacqueline en zoon Lucas 
in Roomburg. Hij is de eerste 
bewoner van zijn huis. Hiervoor 
woonde hij 17 jaar in de Stevenshof. 
Hij is heel tevreden over het wonen 
in onze wijk. Het is er rustig, schoon 
en alle voorzieningen zijn dichtbij. 

Begin juli kreeg Ton de schrik van zijn 
leven. Op een avond liep hij de 
keuken in en zag zijn lesauto niet 
staan. Op zijn vraag of zijn vrouw de 
auto had verplaatst antwoordde zij 
ontkennend. Dat betekende dan 
maar één ding: hij was gestolen. De 
politie kwam voor een proces 
verbaal. Zij zijn toen met vijf auto’s 
gaan zoeken. En ook later is Ton nog 
zelf gaan kijken in de buurt. Waar-
schijnlijk is de auto gestolen door 
een professionele bende, de auto 
van de buurman was eveneens 
verdwenen. Gelukkig was Ton 
verzekerd. En hij verzekert mij dat de 
nieuwe auto nog beter beschermd is 
tegen diefstal.  

Ton is gek op auto- en motorrijden 
en het past hem dan ook om deze 
passie met anderen te delen. Wat 
vindt hij zo mooi aan zijn beroep: “
Ik haal er voldoening uit als ik 
mensen iets kan leren, als ik zie dat 
ze zich ontwikkelen tot een goede 
chauffeur. Een chauffeur die zelfstan-
dig en veilig kan deelnemen aan het 
verkeer. Alle kilometers die ik met 

mijn leerlingen rijdt zijn voor mij 
plezierkilometers”. “Mijn lessen 
duren ook de volle 60 minuten. 
Iedere leerling brengt zichzelf thuis. 
Ikzelf haal de nieuwe leerling op. Zo 
krijgt iedereen voldoende aandacht 
en instructie. Bovendien zijn die 60 
minuten belangrijk om het doel van 
iedere les te halen. Vooraf bespreek 
ik het doel met de leerling, zodat die 
weet waar we aan werken. Het 
gevolg van deze aanpak is dat 
leerlingen met gemiddeld minder 
lessen succesvol kunnen afrijden”. 
Ton vindt het belangrijk dat zijn 
leerlingen zelfstandig en veilig aan 
het verkeer kunnen deelnemen. 
Daarom besteedt hij veel aandacht 
aan het leren kijken, anticiperen en 
actie ondernemen als dat nodig is. 
Autorijden vraagt om focus op de 
auto en het verkeer, je moet je hoofd 
er steeds bij houden. 

De aandacht voor veiligheid heeft 
natuurlijk ook te maken met zijn 
andere hobby: vliegen. En als je wilt 
weten wat vliegen en slagen voor het 
examen met elkaar te maken heb-
ben, moet je naar de website van de 
rijschool van ( www.rijroomburg.nl).

De opleiding tot rijinstructeur is pittig 
en duurt één jaar, waarbij je niet 
alleen de Verkeerswegenwet moet 
kennen, maar ook zelf een goede 
chauffeur moet zijn. En bij het 
examen worden de puntjes op alle i’s 
gelegd. Daarnaast volgt hij jaarlijks 

een opfriscursus. Dat is wat volgens 
Ton ook ervaren, oudere chauffeurs 
zouden moeten doen: eens per twee 
jaar een opfriscursus. “Als je langer 
rijdt ga je vanzelf een eigen patroon 
ontwikkelen. Meestal is dat goed, 
maar er sluipen dan natuurlijk ook 
kleine foutjes in. En soms kan een 
klein foutje grote gevolgen hebben. 
Bovendien verandert de wet en 
komen er nieuwe borden en 
afspraken bij. Daarom is het goed 
om af en toe iemand mee te laten 
kijken en je bewust te worden van de 
veranderingen. Het is toch gek: 
scholing is voor iedereen belangrijk, 
maar als je eenmaal een rijbewijs 
hebt, kun je die automatisch 
verlengen, zonder dat gekeken 
wordt of je veilig rijdt en of je bekend 
bent met alle vernieuwingen”. 

Ik ben benieuwd wat Ton er van vindt 
dat je al vanaf 17 jaar auto mag 
rijden. Is dat wel veilig? Volgens hem 
is dit een goed plan. Hij heeft hier 
ook wel een paar argumenten voor. 
“Als je jong bent leer je snel en 
makkelijk. Bovendien is de afspraak 
dat jonge mensen het eerste jaar 
alleen mogen rijden als er een 
andere chauffeur met minimaal 5 
jaar een rijbewijs naast zit. Iemand 
gaat dus een jaar de weg op, terwijl 
er een coach naast zit. Op die 
manier bouw je ervaring op, zodat 
je later veilig en zelfstandig de weg 
op kan”.

Peter Jansen

Foto Burocreatief
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Agripina
Toch bijzonder, om de naamgever van 
jouw straat tegen het bronzen lijf te lopen in een 
Nijmeegs museum. In ieder geval bijzonder genoeg 
voor de familie Leemans om er een foto van te 
maken voor de ROME-krant, waarvoor dank! 
Het beeld blijkt alleen van Agrippina minor (de 
jongere) te zijn, een van de negen kinderen van 
Agrippina Major (de oudere) en naamgeefster van 
onze Agrippinastraat. Een klein detail waar we niet 
over willen vallen als je bedenkt dat er in die tijd 
opgevoed werd door grootvaders, getrouwd werd 
met neven, incest werd gepleegd met zonen en 
echtgenoten werden vermoord om zonen aan de 
macht te laten komen. 

Tomeloze ambitie
Over de dames Agrippina dan. Beide dames worden 
geroemd en beschimpt om hun koppigheid, tomeloze 
ambitie en uitzonderlijke kracht. Zo hield Agrippina 
major een groep vluchtende Romeinse strijders tegen 
en beval hen de Germanen te verdrijven. Met succes. 
Agrippina minor wordt ervan beschuldigd haar 
echtgenoot te hebben vermoord om haar zoon Nero 
aan de macht te laten komen. 

Dramatische dood
Wat moeder en dochter nog meer gemeen hebben is 
hun dramatische dood, die zij vermoedelijk te danken 
hebben aan hun ‘onvrouwelijke’ listigheid en 
meedogenloosheid. Zo veel politieke macht werd een 
vrouw niet gegund. Agrippina major stierf een 
hongerdood na haar verbanning door de senaat naar 
het eiland Pandateria. Volgens verschillende bronnen 
werd Agrippina minor vermoord in opdracht van haar 
eigen zoon Nero. 

High Tech Romeinen
Veel meer verhalen uit het oude 
Romeinse rijk en het unieke beeld 
van Agrippina vind je in het museum 
Valkhof in Nijmegen. Tot 24 januari 
2016 is daar ook een bijzondere 
familietentoonstelling te beleven:
High Tech Romeinen. Ga zelf op 
ontdekkingstocht en maak kennis 
met de onverwacht slimme technische 
snufjes uit de Romeinse tijd. Of zoals 
het museum zelf oproept: ‘Kom kijken 
wat ze konden, doe wat ze deden’.

Kom je zelf iets tegen wat te maken 
heeft met een van de straten in 
Meerburg of Roomburg? Stuur dan 
je foto naar onze redactie!

                              Saskia de Ridder

StraatnamenBuurtberichten
Straatbarbecue 
groot succes!
Omdat het dit voorjaar 
alweer 10 jaar geleden 
was dat de eerste 
woningen aan de 
Junostraat en Jupiter-
laan werden opgeleverd, 
was het tijd voor een 
feestje! Vier bewoners van het eerste uur namen het 
initiatief voor een straatbarbecue. En op zaterdag 13 juni 
om 17 u was het dan zover. Driekwart van alle bewoners 
was gekomen voor een hapje en een drankje maar vooral 
om bij te praten en in sommige gevallen – nader – kennis 
te maken. Want zo gaat het in ons drukke leven, we 
groeten elkaar wel, maar weten vaak niet echt hoe het 
met de buren gaat… Voor de kleintjes was er een 
springkussen en de oudere jeugd trapte een balletje op 
het plein of ging chillen. André Voordouw, bewoner van de 
Jupiterlaan en eigenaar van Voordouw vlees en vleeswaren, 
had het eten perfect verzorgd. Iedereen was het er over eens, 
volgend jaar weer!                                                   

Joos Nijtmans

Dagje uit, van Matilo naar Leerdam
Op een mooie dag in juni was een dagje uit gepland met 
de vrijwilligers van de computerclub. ‘s Morgens na het 
instappen in de bus was er al gelijk een fijne stemming. 
We hadden in de gaten dat het weer meezat, dus de dag 
begon goed. We gingen op weg naar het glasstadje 
Leerdam. 

De rit ernaar toe was al een verrassing, want de chauffeur 
nam een schitterende route door de landerijen. Smalle 
weggetjes langs heel mooie boerderijen en andere 
mooie stulpjes. Als je via de grote weg rijdt, raas je langs 
al dat moois en nu heb ik er echt van genoten en volgens 
mij nog wel meerdere personen. We maakten een stop, 
waar we heerlijk koffie met gebak kregen geserveerd, 
waarna we weer verder gingen richting de boot voor een 
mooie vaartocht richting Leerdam. Eenmaal aangekomen 
werden we op Leerdam losgelaten.Er waren er die een 
kijkje wilden gaan nemen in de glasblazerij en anderen 
die het stadje wilde gaan verkennen.

Op een gegeven moment kwamen we bij een terras waar er 
nog meer van de groep waren neergestreken. Er werd 
lekker gepraat over alles wat we hadden gezien en gedaan. 
Na dat alles stapten we weer op de bus en reden we 
richting Leiden. Aan gekomen bij Matilo ging iedereen 
weer op huis aan. Kortom een leuke dag geweest!

Anneke Tegelaar
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Ook al heeft Leiden helemaal geen 
zee in de buurt, toch is er veel 
water waar van alles kan misgaan. 
De Leidse Reddingsbrigade (LRB) 
probeert het aantal verdrinkingen 
zo veel mogelijk tegen te gaan 
door het geven van verschillende 
(zwem) opleidingen en door het 
bewaken op de Kagerplassen en 
aanwezigheid bij evenementen. 
Iedere vrijdagavond geven zij 
zwemlessen in zwembad de Zijl en 
het 5Mei bad. De lessen bestaan uit 
zwemles volgens het Zwem ABC en 
tevens het zwemmend redden. Bij 
de LRB kan je ook een EHBO-cursus 
doen, je vaarbewijs halen of een 
opleiding Lifequard volgen dat 
gericht is op het verlenen van hulp 
bij een incident op het water. 

Onze wijkbewoner Rob Hogendorp 
is al 20 jaar actief bij de LRB. Hij 
woont op de Meerburgerkade. ‘Een 
prima plekje, je woont er relaxed 
tegenover de winkels, je bent zo in 
de stad en op de A4 en N11’. In het 
dagelijks leven werkt hij als 
strategisch inkoper bij een 
inkooporganisatie voor technische 
groothandels in Oosterhout. Naast 
zijn werk speelt de LRB een 
belangrijke rol in zijn leven. Hoe is 
dat zo gekomen?

Als kind was hij gek op zwemmen 
en hij had dan ook al snel alle 
zwemdiploma’s behaald. Via een 
schoolvriend kwam hij in aanraking 
met de LRB en ging daar verder 
met het halen van alle soorten 
zwembrevetten.  Vanaf zijn 17e ging 
hij zelf als vrijwilliger zwemlessen 
geven en meehelpen met andere 
activiteiten. In die tijd hadden ze 1 
klein bootje, een soort badkuip. Via 
het samenwerkingsverband met de 
Reddingsbrigade op recreatie-
gebied Vlietland, die over een 
aantal boten beschikte, zag hij 
nieuwe mogelijkheden.  Met de  
commissie waterhulpverlening 
richtte hij zich op de aanschaf van 
een snelle reddingsboot. Die kwam 
er in 1999. Inmiddels beschikken ze 
over 3 reddingsboten, waarvan er 2 

zijn toegerust met AED apparatuur. 
Zo kunnen ze een goede bijdrage 
leveren bij (het voorkomen van) 
ongevallen op het water.  Jaarlijks 
worden ze ingeschakeld bij ruim 30 
evenementen, zoals de 
Peurbakkentocht, Rapenburg-
concert en Schemerstad.  Ook 
helpen ze bij vermissingen op het 
water in samenwerking met 
Brandweer en Politie.  Via 
sponsoring is er geld beschikbaar 
gekomen voor de aanschaf van 
sonarapparatuur. Zodoende kan de 
LRB sneller en effectiever onder 
water zoeken bij een vermissing. 

De LRB heeft een eigen 
clubgebouw in het Leidse Hout, 
waar ze cursussen geven en 
vergaderen. En ook gezellige 
dingen doen, zoals de jaarlijkse 
BBQ voor alle vrijwilligers. De 
boten zijn gestald bij de 
3-gatenburg langs de Zijl, onder 
een flat bij kano-vereniging Levitas. 

Van algemeen bestuurslid in 2003 
werd Rob secretaris en in 2009 
gevraagd om voorzitter te worden. 
Dat wilde hij wel tijdelijk zijn, maar 
inmiddels is dat al zes jaar. En met 
overtuiging, want Rob is alleen 
maar enthousiaster geworden. Als 
voorzitter is het zijn ambitie om een 
nieuw onderkomen te bouwen op 
een centrale plek aan het water 
waar ook de boten kunnen worden 
gestald, hierdoor kan je sneller 
uitrukken. De gesprekken hierover 

met de gemeente lopen volop.. 

Dit vrijwilligerswerk is 
verantwoordelijk werk, waar je echt 
voor moet gaan. Bij de LRB hebben 
ze een  wedstrijdploeg waar ze 
trainen voor wedstrijden in Eerste 
Hulp aan Drenkelingen. Behalve 
sportief, spannend en leerzaam zijn 
deze wedstrijden ook heel erg 
gezellig! Rob laat weten dat de 
LRB altijd meer vrijwilligers en 
enthousiaste leden kan gebruiken. 
“Je hoeft niet perse goed te zijn in 
zwemmen. Er is van alles te doen, 
denk aan commissiewerk, 
promotie- activiteiten, een 
barfunctie of baliemedewerker op 
vrijdagavond tijdens de wekelijkse 
zwemlessen”.

Zijn vriendin, Daphne is ook actief 
in het vrijwilligerswerk bij de 
Scouting in Bergen op Zoom.  Zij is 
nu mee op zomerkamp. Het lijkt 
me best druk allemaal, hoe doen 
jullie dat in je relatie? Rob haalt zijn 
schouders op en lacht. ‘Dat gaat 
best goed. Als er plotseling een 
zoekactie is verloopt onze avond 
even wat anders. Daphne gaat ook 
vaak mee naar leuke evenementen. 
We zijn nog jong en het leven 
bevalt ons prima zo’. 

Stuur voor meer informatie een 
e-mail aan info@lrb.nu en kijk op 
www.leidsereddingsbrigade.nl.

Liesbeth Dijkdrent

Voorzitter van de 
Leidse Reddings 
Brigade

Rob Hogendorp
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Puzzelpagina

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 1 september a.s. 

De oplossing in het vorige nummer van het 
zoekplaatje is ‘ De Carolina Hoeve’ en het 

juiste woord dat uit de puzzel moest komen
was PARTICIPATIE.

Theo van der Klein van de Neptunuskade heeft 
de juiste oplossing gemaild en heeft zijn prijs 

inmiddels ontvangen.

Vind het juist woord! 
Vul de gevonden woorden in, in de aangegeven vakjes. 
Wanneer u de juiste woorden heeft gevonden, vormen de 
letters op de lichtgroene vakjes een woord... 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 Hij vond de pot met hutspot op 3 oktober (achternaam)
2 Dit eet de Leidenaar op 3 oktober met wit brood
3 Groef tijdens het verblijf van de Romeinen een kanaal
4 Leids museum
5 Naam van Leidens burgemeester   
6 Geboorteplaats van Jan Wolkers    
7 Leidse gifmengster    
8 Woonverblijf voor religieuzen   
9 Voornaam van een bekende Leidse schrijver   

Zoek de 7 verschillen
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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 

Wij staan voor persoonlijke aandacht,  
betrokkenheid en flexibiliteit 

 
 
 

       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



Al uw reacties en ideeën voor de volgende krant kunt u kwijt bij de redactie: romekrant@wijkroomburg.nl

Een idee voor een 
leefbaarder wijk? 
Dien het in!
Vanaf 1 juli heeft de gemeente 
geld beschikbaar voor 
wijkinitiatieven op het gebied van 
leefbaarheid. Kleine en iets grotere 
projecten komen in aanmerking 
voor volledige of gedeeltelijke 
subsidiëring. Wij roepen iedereen 
op hier ideeën voor in te dienen. 

Denk aan openbare ruimte, 
verkeer, welzijn, veiligheid, 
communicatie en participatie. 
De eerste deadline voor projecten 
is 1 september, de volgende 
1 januari. Indiening moet bij de 
gemeente. De wijkbesturen horen 
ook graag welke ideeën er leven en 
zijn van harte bereid om mee te 
denken: bestuur@wijkroomburg.nl 
en ankie.verlaan@xs4all.nl voor 
Meerburg. 

 

Stay Close
Zangkoor Stay Close oefent elke 
maandagavond van 20.00 tot 21.30 
uur in het scoutinggebouw St.Jozef 
op de Besjeslaan. Het repertoire 
omvat pop, soul en funky jazzy 
nummers. Er staat een optreden 
gepland op het Parkfeest van 5 
september a.s. 
Nieuwe zangers en zangeressen 
zijn van harte welkom! 
INFO : 06-22151166 of mail; 
muziekmetjufnancy@gmail.com

Lost in music
Elke tweede zaterdagavond van de 
maand zijn dansliefhebbers van 
dertig+ welkom bij buurtcentrum 
Matilo aan de Zaanstraat 126 in 
Leiden.Disco, soul, funk, new wave, 
een snufje rock en de leukste hits 
van nu vormen het recept voor de 
dansavonden. Dj’s 2=1 draaien de 
hits, aangevuld met verzoekjes die 
passen bij de sfeer van de avond. 
De zaal gaat open om 19.00 uur. 
Entreekosten aan de zaal: 4,- euro. 
De sluiting is om 23.30 uur. 

Voetbaltechniek
Van 28 september tot 14 december 
2015 organiseert voetbalvereniging 
Meerburg in samenwerking met 
Jeugdvoetbalopleiding.nl een 
techniektraining voor spelers in de 
leeftijd van 6 tot 14 jaar. In tien 
lessen krijgen de jonge 
voetballertjes training om 
opbouwend en aanvallend te 
voetballen. Opbouwend en 
aanvallend voetballen in plaats van 

“Kick en Rush” voetballen zorgt 
voor een betere balbeheersing en 
geeft meer zelfvertrouwen.
De training zal georganiseerd 
worden onder leiding van 
professionele techniektrainers. 

De  techniektraining zal 
plaatsvinden op de locatie van 
Rkvv Meerburg en is beschikbaar 
voor zowel leden als niet-leden. 
Jeugdspelers die geen lid zijn 
kunnen zich opgeven voor deze 
unieke cursus via info@
jeugdvoetbalopleiding.nl.

Keerzijde WIJKAGENDA
Basisscholen starten:  
  24 augustus 
Parkfeest:   5 september 
Dwaallicht:  5 september
Limes zondagen:  
  9 augustus en 
  13 september 
Open monumenten 
dagen:  12 en 13   
  september
Schoonmaakactie 
in Roomburg:  30 september

De ROMEkrant is natuurlijk 

gedrukt op FSC-papier. 

De grondstof voor dit papier 

is afkomstig uit verantwoord 

beheerde 

bossen.

Colofon
Redactie: Liesbeth Dijkdrent | 
Ankie Verlaan | Peter Jansen | 
Reini Hulsker | Gerda Jans
Huisfotograaf: Marten Ris 
Opmaak: Arjen van der Wal; 
Burocreatief.nl
Drukwerk: Puntgaaf drukwerk, 
Leiden

Digitale nieuwsbrief
De ROME-krant verschijnt 3x per 
jaar. Voor actueel wijknieuws 
houden wij u op de hoogte via de 
digitale nieuws-brief. Wilt u de 
gratis digitale nieuwsbrief 
ontvangen, stuur dan een berichtje 
naar bestuur@wijkroomburg. 
U wordt dan opgenomen in de 
adressenlijst. Zit u op Facebook? 
Wanneer u vrienden wordt met 
‘wijkverenigingroomburg’ blijft u 
altijd op de hoogte van het laatste 
wijknieuws!

Octavialaan 64 | 2314 CP Leiden | 06 381 941 76 
info@burocreatief.nl | www.burocreatief.nl

Ik ben de vormgever van 
deze Romekrant... 

Ik zou natuurlijk ook graag 
iets voor u betekenen! 

Groetjes, Arjen


