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Voorwoord
Van de redactie
Na een lange zomer en een
prachtige nazomer is het nu dan
toch echt herfst. Maar december is
gelukkig de maand van de feesten
en de gezelligheid, waardoor we
regen en kou snel kunnen vergeten,
als we tenminste mensen om ons
heen hebben met wie we deze
feesten kunnen vieren.
Dat geldt helaas niet voor alle
inwoners van Roomburg en
Meerburg en daarom willen beide
wijkverenigingen ook werken aan
meer en betere voorzieningen
in onze wijken voor jongeren en
ouderen die een beetje aandacht
en gezelligheid wel kunnen
gebruiken. In deze Romekrant
maken we melding van de wijkvisie,
die in opdracht van de gemeente

opgesteld gaat worden voor onze
wijken en van de werkzaamheden
van de nieuwe wijkregisseur. In die
visie zullen de wensen van onze
diverse bewoners een plek krijgen
en de wijkregisseur krijgt de schone
taak om deze wensen met ons allen
te realiseren.
Maar ook zonder wijkvisie
gebeuren er al mooie dingen in
onze wijken: de altijd in het oog
springende Watertoren wordt
prachtig gerestaureerd en krijgt
een nieuwe functie; we hebben
een visboer op de IJsselkade
en wandschilderingen in de
Liviuslaan. Pittig Bakkie is een
leuk kookinitiatief gestart en
het zorgcentrum Roomburgh
heeft allerlei plannen om de
wijkenbewoners cultuur en lekker
eten voor te schotelen.

En we kijken natuurlijk ook terug
op ons Parkfeest van 5 september.
Met al deze artikelen hopen we de
lezers te vermaken, maar ook op
nieuwe ideeën te brengen voor
activiteiten die het wonen in onze
wijken nog aangenamer maken.
Mail uw ideeën naar de redactie
of schrijf ze op in een mooie
ouderwetse brief en wij gaan
ermee aan de slag.
Maar eerst gaan we samen
genieten van de feestdagen.
Wij organiseren een fonkelende
Wijk-kerstborrel op 20 december
in de Arcade. Iedereen is welkom.
Wij hopen u daar persoonlijk te
ontmoeten of u tegen te komen
tijdens de gezellige Kerstmarkt
in buurthuis Matilo op 12 en 13
december. Meer informatie op de
Keerzijde. Namens de redactie van
de ROME-krant wensen wij onze
lezers een gezond en gelukkig
2016!
Ankie Verlaan en Liesbeth Dijkdrent
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Een nieuw leven voor
onze Watertoren
Voor iedere Leidenaar is het een
vertrouwd beeld: de Watertoren
op de hoek van het Kanaal en de
Oude Rijn. Al sinds 1908 staat
daar het werk van W. van Manen
met zijn skelet van gewapend
beton en in gebruik bij de Leidse
Duinwatermaatschappij tot 1993.
In de ruim twintig voorbije jaren
vroeg menigeen zich af wat er
met die toren zou gebeuren:
in andere steden en dorpen
werden ongebruikte watertorens
gerestaureerd voor nieuwe
bestemmingen, maar Leiden
bleef maar twijfelen, net als met
de Meelfabriek. Maar twee jaar
geleden kregen we hoop: er
werd duidelijk gewerkt aan de
toren en er kwam zelfs een mooie
verdieping bovenop, versierd met
een pinakel. Deze ontwikkeling
kreeg natuurlijk veel aandacht, ook
van de Leidse pers, maar omdat de
toren beeldbepalend is voor onze
wijken is het tijd voor een artikel in
de ROME-krant.
Als ik zie dat er boven in de toren
twee mannen aan het werk zijn, bel
ik aan. Eén van de mannen hangt,
kennelijk zonder hoogtevrees, uit
het raam om te vragen waarvoor
ik kom en veel later wordt de deur
geopend door de gastvrouw:
er is nog geen lift in de toren
en trappen lopen vereist hier
voorzichtigheid en tijd. Maar we
maken een afspraak en ruim een
week later mag ik de toren van
binnen zien en kennismaken met
de eigenaren, de heer en mevrouw
Uitterhoeve. Dit echtpaar heeft al
lange loopbanen achter de rug:
Ria is veertig jaar lang klinischchemisch analiste geweest en
Bert is werkzaam geweest in de
weg-en waterbouw en heeft in
dat kader projecten geleid bij
4

de overheid. Behalve technisch
is Bert ook creatief en maakt
onder andere glaskunstwerken.
Ondanks jarenlang hard werken
kriebelde toch de nieuwe
uitdaging: in Leiden zagen ook
zij de leegstaande Watertoren
en bedachten plannen voor een
nieuwe carrière voor zichzelf en
voor dit monument. Eind 2010
kochten zij het gebouw als eigen
woning en als bed and breakfast.
Ze kregen groen licht, maar pas in
2013 kwam de officiële vergunning.
Van stilzittende pensionada is hier
geen sprake: bewust houden zij
hun weekends vrij om ook met
andere dingen bezig te kunnen zijn
dan de restauratie en inrichting van
hun monument. Zij wonen al wel in
het twaalfkantige gebouw, waarin
zij een woonkamer, keuken en
slaapkamer hebben ingericht met
een prachtig uitzicht. Elke weekdag
werken Bert en een enthousiaste
medewerker aan de verbouwing.
Nu wordt er vooral gewerkt aan
de inrichting van de nieuwe
opbouw en de liftschacht. Op
die bovenste verdieping gaat het
echtpaar zelf wonen en de huidige
woonlaag wordt één van de bed
and breakfastruimtes. Daarvan
komen er in totaal 3 en ook zal
er een atelier ingericht worden
in de waterbak. Deze voormalige
waterbak, waarin 1,2 miljoen liter
kon worden opgeslagen had geen
ramen, want de oorspronkelijke
ramen waren dichtgemetseld, maar
met een betonzaag zijn ze weer
terug. Zo kan ook de waterbak
een atelierbestemming krijgen. De
oude waterleiding met prachtige
kranen blijft in het gebouw en
ook de buitenkant wordt zoveel
mogelijk intact gelaten. Een lift aan
de buitenkant was daarom, anders
dan bij de watertoren in Koudekerk,
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niet toegestaan. Als je binnen bent
ervaar je hoe hard hier gewerkt
wordt, maar desondanks zal het
nog zeker drie jaar duren eer alles
klaar is. De klus is zeer ingewikkeld
door de vorm van de toren en het
beperkte aantal ingangen. Ramen
en kozijnen moeten gehesen
worden vanaf de achtertuin,
waaromheen fietspaden liggen,
dus voorzichtigheid is geboden De
mooie gevel met zijn uitsparingen
en bijzondere kleurstellingen moet
goed beschermd worden waardoor
over alle werkzaamheden precies
moet worden nagedacht.
Gelukkig is het plannen en vooruit
denken een sterk punt van Bert.
Ria houdt zich vooral met de
boekhouding en de logistiek bezig,
maar ook zij klust aardig mee als er
bijvoorbeeld geverfd moet worden.
Tijdens de werkzaamheden
wordt geprobeerd overlast te
beperken en de verstandhouding
met de buren goed te houden.
Watertorens zijn er natuurlijk
wel meer in Nederland, maar
wat niet veel mensen weten is
dat er ook een vereniging is van
watertoreneigenaren, die elk
jaar een andere toren bezoeken
en zo kennis en ervaring kunnen
uitwisselen. Ook in Leiden zijn
onlangs dertig leden van de
vereniging op bezoek geweest.
Het zal nog wel even duren eer de
Watertoren bezocht kan worden
door buurtbewoners: Ria en Bert
hechten zeer aan hun privacy en
wijden zich nu het liefst aan hun
passie. Wel zouden zij graag oude
bouwfoto’s ontvangen van de
Watertoren van buurtbewoners
die ze nog ergens hebben liggen.
Heeft u ze nog? Meld het dan
aan de redactie van deze krant.
Voorlopig maken we vooral nieuwe
foto’s voor de volgende generaties,
ook om de geschiedenis van onze
watervoorziening levend te houden.
Ankie Verlaan
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Dinsdag visdag
Op de IJsselkade staat sinds
de eerste week van september elke dinsdag een viskraam. Wim Schaap en zijn
vrouw uit Katwijk aan Zee
gingen het avontuur aan.
Twee keer kregen ze slechts
een tijdelijke vergunning,
maar uiteindelijk kregen ze
een vaste vergunning van de
gemeentelijke afdeling “markt
en vergunning”.

nieuwe klanten, wat een goed
teken is voor deze ondernemers.
Zo luister ik ook mee naar het
antwoord op de vraag waarom
er geen inktvisringen verkocht
worden. De kraam is namelijk te
klein voor meer frituurbakken en
omdat inktvis met paneermeel
gebakken moet worden zou
er een aparte bak moeten zijn.
Gelukkig zijn er nog veel andere
producten. Marleen Schaap

Dat gedoe is eigenlijk
merkwaardig, als we bedenken
dat de wijkvereniging Meerburg
al drie jaar geleden op basis van
een op de IJsselkade gehouden
enquête aan de wethouder
vroeg om meer kramen, zoals
een viskraam, ruimte te geven
op dit winkelplein. Ja, het duurt
lang in Leiden, maar nu is de
kraam er dan toch, tot grote
vreugde van de bewoners
van Meerburg en Roomburg.
Het echtpaar Schaap, dat al
vijf en een half jaar op diverse
standplaatsen (Hoofddorp en
Katwijk) hun producten aanbiedt,
reageert blij op de enthousiaste
ontvangst. Ook de winkeliers op
het plein gaven de kraam een
warm welkom.

maakt heerlijke verse slaatjes; er
zijn huisgemaakte zalmslaatjes
en Katwijkse cocktails en verse
tong, schol en kabeljauwhaasjes.
Het echtpaar verzorgt ook
schotels voor verjaardagen en
feestjes, zoals kerstmis ( vanaf
de eerste week van december
liggen de bestellijsten klaar).
Ik vraag Marleen of dit geen
zwaar bestaan is: inkopen,
klaarmaken, de hele dag in de
kraam staan en dan nog eens
de administratie en allerlei
bijkomende zaken. Marleen
geeft toe, dat het zeker geen lui
leven is, maar ze straalt, terwijl ze
zegt dat Wim en zij ook genieten
van de reacties en het samen
werken. Echte Katwijkers zijn ze
dus: vis en hard werken en reizen
in de regio.

Mijn vraaggesprek wordt
voortdurend onderbroken door
5

Van kinderopvang
naar onderwijs: een
nieuwe ontwikkeling in
onze wijken
Roomburg is een jonge wijk
en Meerburg is weer aan het
verjongen. Aan kinderopvang is
geen gebrek met Smallsteps, de
Kinderhaven, de peuterspeelzaal
in het buurthuis en -niet te
vergeten- de vele actieve oma’s
en opa’s. Maar de druk op het
basisonderwijs neemt toe. De
Arcade groeit door de toename
van kinderen, maar ook door de
goede naam die de school heeft.
Sommige ouders fietsen de Julius
Caesarbrug over naar de scholen
aan de andere kant van het kanaal,
maar steeds meer ouders kiezen
voor een school dichtbij. Daarmee
komen ook steeds meer vragen op
De Arcade af: hoe voldoe je aan
de groeiende behoefte aan lokalen
en hoe ga je om met vragen en
problemen uit de samenleving.
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Eén van die vragen is de volgende:
hoe creëer je een veilige overgang
van kinderopvang naar de
basisschool? Ouders herkennen
die vraag wel: de overgang van de
kleine beschermde groepen in de
opvang naar de grotere klassen op
de basisschool, gaat niet zonder
slag of stoot. De overheid erkent
dit probleem ook. Zo zijn al sinds
2008 experimenten gestart door
peuters in het laatste half jaar van
de opvang te plaatsen in groepen
waar, naast de pedagogisch
medewerker van de opvang
ook een pabo-docent van de
basisschool aanwezig is. Helaas
konden De Arcade en Smallsteps
daaraan niet meedoen, omdat De
Arcade geen VVE-status (vroeg-en
voorschoolse educatie) heeft. Anda
Ciere van De Arcade en Sandy Bos
van Smallsteps namen daarom zelf

het initiatief om de overgang van
peuter naar kleuter in het onderwijs
te verbeteren.
In de ruimte van de kinderopvang
wordt een lokaal tijdens de
schooluren benut als kleuterklas
en daarna weer voor de BSO.
Vanaf begin januari worden de
dan instromende vierjarigen in
deze kleuterklas geplaatst onder
leiding van een docent. Tot aan
de start van het nieuwe schooljaar
groeit de groep gestaag en in
die periode komen peuters vanaf
drie-en-een-half jaar regelmatig
op bezoek en doen mee met
het onderwijsprogramma. Niet
alleen kinderen van Smallsteps
kunnen meedoen, maar ook
andere kinderen van 3,5 jaar, die
aangemeld zijn bij De Arcade,
kunnen via een inschrijving bij
Smallsteps terecht. Tijdens de
bezoeken van de peuters gaat
de pedagogisch medewerker van
Smallsteps mee.
Het verschil met andere pilots
in het land is dat daaraan alleen
peuters konden meedoen. In dit
initiatief krijgen we een menging
van peuters en kleuters. Zo’n
menging blijkt een positieve
invloed te hebben op alle
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kinderen, zoals ook blijkt uit de
bestaande groepen op De Arcade
die gemengd zijn (groep 1 en
2). Belangrijk is dat de kleuters
in deze groep verplicht dezelfde
opdrachten krijgen als de kleuters
in andere groepen, voor peuters
geldt deze verplichting nog niet.

opdoen van nieuwe indrukken en
een snelle overgang van spelen
naar verplichtingen, leidt vaak tot
vermoeidheid en verwarring. Een
geleidelijke overgang reguleert
dit proces zowel voor de oudere
kleuters als voor de instromende
peuters.

De laatste tijd wordt in de
media melding gemaakt van
onderzoeken die zouden aantonen
dat voorschoolse educatie geen
positieve effecten heeft. Daar
wordt niet bij vermeld dat vooral de
ontwikkeling op het gebied van taal
en rekenen is onderzocht en dat
het meestal om andere populatie
gaat dan de kinderen in deze
wijken. Anda benadrukt dat veel
kinderen moeite hebben met het
gewenningsproces en dat hierbij
vooral de sociale en emotionele
ontwikkeling een rol speelt. Daarop
heeft deze begeleide overgang
nu juist wel een positief effect,
vooral op de langere termijn. Het

Dit initiatief levert ook het voordeel
op dat door terugloop van kinderen
in de opvang de vrijkomende
ruimte nu door de groeiende
Arcade benut kan worden.
Daarmee is een toekomstig
probleem niet opgelost, want de
Arcade blijft groeien en Smallsteps
zal, na de economische crisis en
met de komst van bewoners in
Verde Vista, ongetwijfeld de ruimte
over enige tijd weer nodig hebben.
Nieuwbouwplannen worden dan
ook ontwikkeld. Gelukkig is er
voldoende buitenruimte bij de
school en elders in de wijk om
het profiel van sport en cultuur
te realiseren. In korte tijd is op

deze plek een mooi centrum
ontwikkeld voor opvoeding en
onderwijs, waarin kinderopvang
en naschoolse opvang de school
aanvullen. Binnen De Arcade
wordt ook voortdurend aan de
kwaliteit gewerkt. Docenten
volgen nascholing over
bijvoorbeeld herkenning van
gedragstoornissen en differentiatie
in het onderwijsproces. De
contacten met ouders worden
geïntensiveerd door gesprekken
met ouders en kinderen. Daarnaast
staat de Arcade open voor allerlei
initiatieven uit de wijken.
Wij mogen dus als wijkbewoners
wel trots zijn op dit centrum, dat
zich toch in korte tijd ontwikkeld
heeft. .
Ankie Verlaan

op zoek naar
kinderopvang
in leiden?
uw kind is van harte welkom bij smallsteps
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang arcade!
Wij bieden:
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
• Gevestigd in brede school: kinderen blijven hun hele kindertijd in een vertrouwde omgeving.
• Gunstige ligging t.o.v. de A4.

Kom gerust langs voor een rondleiding en proef de sfeer!
kdv + bso arcade, octavialaan 61, leiden
071 206 20 02 / arcade@smallsteps.info
www.kinderopvang-arcade.nl
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NSA
GemeenteType- reiniging
cursus op bezoek
(niet alleen voor leerlingen van De Arcade!)
Een goede typevaardigheid is anno 2015 niet meer
weg te denken. De Arcade organiseert i.s.m. Success
Society, een NSA typen voor kinderen vanaf groep 6.
Deze cursus start op vrijdag 11 maart van 15.15 tot
16.15 uur. De cursus bestaat uit 8 lessen, opdrachten
om thuis te oefenen en een feestelijke diplomauitreiking
Meer informatie vindt u http://bredeschool-de-arcade.nl/
Ans v.d. Nat Coördinator Na Schoolse Activiteiten
a.vdnat@basisschool-de-arcade.nl.

Op woensdag 21 november is er een groep werknemers van de gemeente Leiden op bezoek geweest bij
de groepen 5 van basisschool De Arcade. Na een uurtje informatie over het werk van de gemeente-reiniging
te hebben gekregen en een vragenrondje, zijn de kinderen met grijpers, bezems, scheppen en poepknijpers
de wijk ingegaan om schoon te maken.
Enkele reacties van leerlingen: “Het is echt niet normaal hoeveel afval op straat lag.”“Gooi zelf nooit iets
weg. En gooi het in de prullenbak. En wees goed voor
de natuur. Want anders wordt de wereld lelijk.”“Alle
mensen die afval op straat gooien zijn NIET NETJES.
En de mensen die geen afval op straat gooien zijn
goed voor het milieu.”

Kunstwerken
Liviuslaan
De drie hoofdingangen van de appartementen in de
Liviuslaan worden voorzien van schilderijen met ieder
een ander Romeins tafereel. De schilderijen hebben
een afmeting van 240 x180 cm. Ze zijn geschilderd
door Gerard van der Tweel uit de Liviuslaan. De
kunstschilder heeft zich laten inspireren door, zowel
het huidige park Matilo, als het vroegere Romeinse
fort (castellum) Matilo. Op 2 november jl. is het
eerste schilderij, onder ruime belangstellig, onthuld
door archeoloog Tom Hazenberg. Het schilderij hangt
in de hal van ingang 117-177.
Het schilderen van het schilderij van een zó grote
afmeting, en van zoveel details voorzien, is een
immense klus. De kunstschilder is al aan het tweede
schilderij begonnen en werkt daar vele uren per dag
aan. Het zal naar verwachting medio januari 2016
worden opgehangen. Het derde en laatste schilderij
zal in maart 2016 gereed zijn. Om het woongenot
van de appartementen te verhogen heeft de
bewonerscommissie Livius het initiatief genomen
8

tot het aanbrengen
van deze wanddecoraties en Gerard van der
Tweel bereid gevonden de schilderijen te vervaardigen.
Zij is daarbij financieel en inhoudelijk ondersteund door
het “WOZfonds Leiden”, en Woningstichting Ons Doel.
Ook heeft de Bewonerscommissie voor haar project
De Betere Buurtprijs van Woningcorporatie Ymere
ontvangen. Het is zeker een aanrader het schilderij te
komen bekijken. De deuren staan iedere dag van 06.00
tot 21.00 uur open.
Nico van de Wetering Bewonerscommissie Livius
DE ROMEKRANT DECEMBER 2015

Mooi Matilo
trots op
ons park!
We hebben een bewogen startjaar
achter de rug met Mooi Matilo.
Het begon met de oprichting van
de stichting en een eerste bestuur,
dat inmiddels bestaat uit Alexander
Geertsema (vz), Erik Onnes, Tom
Leest en Nico Karres.
Foto Burocreatief

Een inspirerende bijeenkomst
in januari leverde meerdere
deelnemers op aan de prijsvraag
van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij. Ludy Feyen
organiseerde op de avond van
het parkfeest op 5 september
‘Dwaallicht’, een bijzondere speurtocht die deelnemers meenam naar
het Romeinse verleden van ons park.
En onder de titel ‘Archeologisch
park Matilo’ vind je op youtube
een avontuurlijke promotiefilm van
Gerard Slokker, met beelden van het
park gemaakt vanuit de lucht met
zijn drone! Ook handboogvereniging
Sagittatus nam deel.
Archeoloog Tom Hazenberg is als
drijvende kracht achter het park nog
zeer nauw betrokken bij de stichting,
en organiseerde deze zomer samen
met ons en andere partijen de
Romeinse Zondagen. Die werden
iedere keer beter bezocht, leverden
publiciteit op en boden ons een
waardevolle ervaring. Het komende
jaar zullen we ons als stichting
DE ROMEKRANT DECEMBER 2015

inzetten om de programmering in
ons park verder uit te breiden.
Naast bestaande gebruikers van het
park zoals de stadstuinen, Scouting
St. Jozef, de historische en Romeinse
tuin, wijnmakers en schooltuinen,
is nu ook handboogvereniging
Sagittatus er wekelijks te vinden.
In augustus was de Fuif Open Air
in het Castellum, een dansfeest
met DJ’s. We hebben als stichting
vooraf contact gezocht met de
organisatie om af te stemmen hoe
deze de overlast voor omwonenden
zo veel mogelijk kon beperken. Dat
dit is gelukt, blijkt uit de positieve
geluiden uit de buurt!
Wat we als stichting constateren, is
dat er weliswaar een mooi park is
opgeleverd, maar dat er nog veel
ontbreekt. Mensen hebben moeite
om het park te vinden, er staan te
weinig afvalbakken, de parkeerplaats
staat niet aangegeven, er mogen wel
wat meer bankjes of picknicktafels
komen, en er ontbreken belangrijke

basisvoorzieningen. Het komende
jaar gaat de stichting zich onder
meer hard maken voor deze
broodnodige ‘hardware’ voor het
park, die een absolute voorwaarde
is voor een verdere ontwikkeling.
Dankzij wijkvereniging Roomburg zijn
alvast een elektriciteitsvoorziening
en waterpunt aangevraagd bij de
gemeente. We kijken daarnaast
verder naar de toekomst, verbinden
ons aan de Romeinse Limes
Nederland, en proberen mee te
denken met initiatieven, bijvoorbeeld
op gebied van kleinschalige horeca.
Onder de naam @MooiMatilo zijn
we op twitter actief geworden.
Het komende jaar proberen we de
vindbaarheid van het park op social
media te verbeteren. Wil je meedoen,
heb je een vraag over het park, of
een leuk idee dat je graag verder wilt
uitwerken samen met onze stichting?
Benader ons dan!
Tom Leest
tom_leest@hotmail.com
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Subsidie voor initiatieven
leefbaarheid beschikbaar!
Sinds de zomer heeft de gemeente
geld beschikbaar voor wijkinitiatieven. Hiermee kunnen de
inwoners van Leiden zelf zorgen
voor plezieriger wijken en betere
sociale cohesie.
De wijkverenigingen Roomburg en
Meerburg hebben al gezorgd dat
een aanvraag is ingediend voor het
aanleggen van een stroompunt in
Park Matilo, zodat meer activiteiten
mogelijk zijn. Ook u kunt een idee
indienen. Denk bijvoorbeeld aan
kleine voorzieningen op het terrein
van verkeer, recreatie, veiligheid,
duurzaamheid of groen, of een
bijdrage voor een sportieve,
culturele, culinaire of zorgzame
activiteit. Zo zijn er in onze wijk al
ideeën voor een skatebaan en

extra basketbalplek voor jongeren,
een snelheidsverlagende maatregel
in een straat waar vaak hard wordt
gereden, verbetering van het groen
en meer bankjes voor ouderen in
park Matilo. Het idee achter de
subsidieregeling is dat bewoners
steeds vaker zelf het initiatief willen
nemen, omdat zij zelf het beste
weten wat helpt om hun wijk
aantrekkelijker te maken.
Dit betekent ook dat de aanvrager
met de mensen om zich heen zelf
moet zorgen dat het idee wordt
gerealiseerd, en zonodig wordt
beheerd. Ook gaat de gemeente
ervan uit dat de initiatiefnemers
zorgen voor communicatie, zodat
meer wijkbewoners ervan kunnen
genieten, mee kunnen doen of

erdoor geïnspireerd raken. De
komende deadlines zijn 1 januari
en 1 mei. Ideeën tot €3000,- kunnen
volledig worden gesubsidieerd.
Criteria en aanvraagformulier staan
op www.leiden.nl/subsidieregeling.
De wijkverenigingen juichen
initiatieven van harte toe en komen
graag in contact met degenen die
een idee hebben, om te helpen
met de aanvraag, om steun te
betuigen of om het breder bekend
te maken. Ook zijn we benieuwd of
anderen de eerdergenoemde
ideeën steunen. Neem contact op
met info@wijkverenigingmeerburg.
nl of bestuur@wijkroomburg.nl.
Zo maken we samen de wijk
mooier, leuker en nog meer
een prettige
samenleving!

Kinderdagverblijf en bso
De Batavieren

F I J N E FE ES T DAGEN

w w w. d e k i n d e r h a ve n . n l
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071 - 76 000 56
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Vang die Vos!
Zaterdag 31 oktober was het weer Halloween en dat
werd dit jaar gevierd in het Matilopark. Om 18:00
uur stond het hele schoolplein van Basisschool de
Arcade vol met enthousiaste kinderen met ouders
en verzorgers om de eerste tocht te lopen. De
kinderen moesten dit jaar in het Matilopark maar
liefst 9 vossen zien te vinden die in het hele park
verstopt zaten.
Voordat ze weggestuurd werden kregen de kinderen
van de Haloweencommissie een zaklampje zodat het
park niet al te donker zou zijn. Dit lampje werd mede
mogelijk gemaakt door BSO de Batavieren en de
Haloweencommissie. Het snoep en de chocolademelk werden mede mogelijk gemaakt door de Spar.
Elke vos gaf de kinderen een krabbel op de Vossenverzamelkaart en een snoepje. Onder de negen
vossen waren er holbewoners, griezels en een ware
spookpiraat. Nadat de kinderen alle vossen hadden
gevonden gingen ze naar BSO de Batavieren om
daar als laatste nog een verrassing op te halen
namelijk een zakje snoep. Naast het snoepen konden
kinderen ook genieten van de kinderdisco en konden
de ouders nog even napraten in het speciale loungegedeelte.

Rijschool Roomburg

Om 20:30 uur ging de tweede groep kinderen vanaf
10 jaar het park in om de vossen te verzamelen.
Onderweg vielen er kinderen af omdat ze de tocht
toch te eng vonden. Nadat deze tocht was afgelopen
zijn alle kinderen ook naar de Batavieren gegaan en
hebben ze daar nog wat lekkernijen gehad en
genoten van de disco op de beats van onder andere
Justin Bieber.

WAARSCHUWING!
Wij als organisatie vinden het hartstikke leuk om
jaarlijks Halloween te organiseren. Echter wij hebben
om het volgend jaar door te kunnen laten gaan
meer vrijwilligers nodig. Ook hebben de sponsoren
zoals de gemeente meegedeelt minder te willen
sponsoren of als regel toegang te vragen.
Wilt u volgend jaar meehelpen, of een bijdrage
zoals financieel of als in snoep wil leveren, kunt u
contact opnemen met de organisatie via
halloweenmatilo@gmail.com.
Met een griezelige groet, Silvia, Chantal, Matilde en
Patrick. De Halloweencommissie
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Vlot, veilig en
zelfstandig
leren autorijden

Voor 30 lessen
à 60 minuten
slechts € 975,-

Boek gratis
een proefles op

rijroomburg.nl
06 - 44470006
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Links Mees en rechts Julian, foto Burocreatief

Julian (11) en Mees (10) zitten allebei
op de basisschool ‘De Arcade’, in de
wijk Roomburg waar ze ook wonen.
Mees al bijna zijn hele leven en
Julian vanaf zijn 4e jaar.

Interview
met Julian
en Mees
Ze hebben ideeën om de wijk
leuker te maken voor kinderen
vanaf 11/12 jaar. Voor jongere
kinderen zijn er genoeg leuke
speelplekken, vertellen ze, maar als
je ouder wordt niet meer zo veel.
Julian: “Het voetbalveldje is best
een leuke plek om te spelen, maar
door de grote leeftijdsverschillen
sluit dit niet altijd goed aan”.
Mees en Julian zouden het niet
verkeerd vinden als een volwassene
vaker toezicht zou houden bij
12

het voetbalveld, zodat alle
leeftijdsgroepen evenveel aan bod
komen in gebruik van het veld.
Een ander probleem is dat de bal
vaak in een van de slootjes terecht
komt, en dan loop je kans op natte
voeten als je de bal uit de sloot
haalt. Mees: “Eigenlijk zou er een
(hoog) hek moeten komen, die de
bal vaker tegen kan houden.”
Julian zou graag een basketbalveldje willen realiseren, in de buurt
van het voetbalveld. “Er is daar
een groot grasveld, daar kun je
meer mee doen.” Hij stelt voor
een compact veld te maken waar
een basketbalpaal in kan worden
geplaatst. Met uiteraard een goede
ondergrond zodat je niet kunt
uitglijden:” Eén basket is genoeg,
maar als er twee kunnen komen is
het natuurlijk helemaal mooi!

schooltijd, en dan mogen er
geen andere kinderen meer op.
Met andere woorden, als ze niet
meer op het schoolplein kunnen
tafeltennissen, willen ze graag
ergens anders een tafeltennistafel
zien. Bij het volgend overleg tussen
de wijkverening en De Arcade
zullen we dit gelijk op de agenda
zetten en bespreken.
Julian en Mees hebben ook
navraag gedaan bij klasgenoten
wat zij veranderd zouden willen
hebben in de wijk. Ze hebben de
ideeën opgeschreven. Op de lijst
staan:

Julian en Mees hebben ook een
vraag over de tafeltennistafel op
het schoolplein. Vroeger mochten
ze daar gebruik van maken, maar
nu niet meer. De BSO heeft het
hele schoolplein in gebruik na

We bespreken de eventuele kansen
van de verschillende voorstellen.
“Zo’n grote, lange glijbaan gaat
het vast niet worden” zegt Julian.
Ook een tennisveld lijkt de jongens
niet echt haalbaar, evenals een

 een tennisveldje,
 een grote, lange glijbaan over
het park,
 een skatebaan,
 een trampolineplek.
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trampolineplek. “Daar moeten
ze misschien zelf voor zorgen”
denkt Mees. Mogelijk heeft een
skatebaan de meeste kans.
Ik leg uit dat we kunnen helpen
met het aanvragen van subsidie
voor de plannen, maar dat de
jongens (als het kan samen met hun
ouders) eerst moeten kijken of er
nog andere kinderen zijn die ook
enthousiast zijn over hun plannen.
Hoe groter de groep is die Julian
en Mees steunt, hoe meer kans
op succes. Ze kunnen b.v. een

handtekeningenactie gaan houden.
In elk geval kan iedereen die het
eens is met de ideeën van Julian
en Mees dat aan de wijkvereniging
doorgeven. Of aan Julian en Mees
zelf! Op de Arcadeschool staat de
hele maand december een speciale
ideeënbus bij de conciërge in de
aula van de school.

Op donderdag 8 oktober schoven
ruim 50 mensen aan tafel bij het
Integratiediner dat de gemeente
organiseerde, met als thema:
inzetten voor elkaar. Hoe zetten
ouderen en jongeren zich in voor
de samenleving in Leiden? Reini
Hulsker was samen met Lhabib
Elhouari aangeschoven voor de
wijkvereniging Roomburg en doet
verslag.

dat door jongerenambassadeurs
te benoemen die scholen en
andere plekken waar jongeren
samenkomen te bezoeken. De
organisatie heeft regelmatig
overleg met het college van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leiden. Meer
informatie vindt u op de website:
www.kingfad.nl. Dan was er de
vertegenwoordiger van

 een hek om het voetbalveld
 een basketbalveldje achter het
voetbalveld
 een skatebaan achter het 		
voetbalveld
 en/of een tafeltennistafel achter
het voetbalveld?
Laat het ons weten!Stuur een mail
naar bestuur@wijkroomburg.nl

Dus: wie wil meedoen met Julian
en Mees om de wijk leuker te
maken door subsidie aan te vragen
voor:

Gerda Jans

steuning blijft bieden en
niet verwijst. Hiermee kan
de jongeren door de
moeilijke periode worden
geloodst en wordt
voorkomen, dat de
problemen verergeren.
Meer informatie vindt
u op de website:
www.socialbrokers.nl/
leiden.

Samen eten verbindt!
Op 8 oktober was de burgerzaal
in het Leidse stadhuis omgetoverd
tot een restaurant. In de hal was
het een gekrioel van mensen, die
met een drankje in de hand naar
bekenden speurden. Het was de
avond van het integratiediner. Een
slimme opzet zorgde ervoor dat we
niet op een kluitje van bekenden bij
elkaar aan de tafels gingen zitten.
En na iedere maaltijdgang werd
er gewisseld en kregen we nieuwe
tafelgenoten.
Ik had het geluk om op die
manier met vertegenwoordigers
van drie zeer belangwekkende
organisaties kennis te maken.
Ten eerste was daar Yassine, de
vertegenwoordiger van “King for a
day” , een organisatie die probeert
de verlangens en behoeften van
de jongeren tussen 10 en 23 jaar in
Leiden in kaart te brengen. Zij doet
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“Social Brokers”, een organisatie
die gericht is op ondersteuning
van jongeren. Het gaat niet
om probleemjongeren,
die zitten meestal al in een
hulpverleningscircuit. Het gaat
om de jongere, die tegen een
tijdelijk probleem aanloopt. Het
kan gaan om echtscheiding van de
ouders, niet willen vlotten van de
studie, gevoel van eenzaamheid
etc. Deze jongeren zullen niet
zo gauw naar de reguliere
hulpverlening gaan, maar hun
hart misschien uitstorten bij een
vertrouwenspersoon in zijn of
haar omgeving, zoals een mentor,
een sportcoach of leider van een
jeugdvereniging. Social brokers zijn
er om deze vertrouwenspersonen
te ondersteunen en te adviseren.
Het is dus de bedoeling dat
de door de jongere gekozen
vertrouwenspersoon de onder-

En de derde
tafelgenoot die ik trof
was een vertegenwoordigster
van “Omalief”. Dit is een initiatief
van een Leidenaar van Turkse
afkomst, die constateerde, dat er
nogal wat eenzame ouderen zijn.
Hij koppelt een jongere aan een
eenzame oudere. Jongens aan
een opa, meisjes aan een oma. Op
deze manier hebben zij al heel wat
afleiding en vreugde gebracht.
Ik vond het een heel inspirerende
avond. Zoveel mensen, die zich
inzetten om hun omgeving
een stukje beter te maken. Een
geweldig tegenwicht voor de
negatieve berichten!
Reini Hulsker
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Buurthuis Matilo ‘P
Op 5 november werd er een
Somalische maaltijd geserveerd
door de dames van Pittig Bakkie.
Een gezellig geroezemoes en
aangename geuren verwelkomden
de bezoekers donderdag, 5
november bij binnenkomst in
buurthuis Matilo. Er stonden 4
met zorg gedekte tafels en de
verlichting was sfeervol aangepast.
Op de achtergrond werd een
film over Somalië gedraaid. De
tafels waren allemaal bezet met
enthousiaste mensen. Voor 6 euro
werd hier een heerlijke Somalische
maaltijd geserveerd.
Na het kennismaken met de
tafelgenoten kwamen al snel
de gerechten binnen. Wat een
rijkdom: perfect gebraden
kippenpoten, twee soorten
gebakken rijst met verrukkelijke
kruiden en naar keus met uien of
tomaten, sla met allerlei versiering
en nog veel meer. Maar voor we
mochten aanvallen opende Leila
de avond. Zij dankte Amina, die
de bereiding van de maaltijd
had overgenomen van iemand,
die plotseling moest afreizen

Update
Rijnbocht
Project aan het
Utrechts Jaagpad
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naar een ziek familielid. Een
hele onderneming, koken
voor zo’n grote groep, maar
gelukkig kreeg zij genoeg
hulp. Het was een lekkere
en gezellige maaltijd,
waarbij je buurtgenoten kon
leren kennen en die heel
inspirerend werkte. Aan
onze tafel ontstonden grote
plannen. Ik hoop dat we daar
binnenkort meer over kunnen
vertellen.
De dames van pittig bakkie
komen iedere maandag van 10.00
tot ongeveer 11.30 bij elkaar in
Buurthuis Matilo om mensen te
ontmoeten voor de gezelligheid
met een bakkie koffie of thee. Uit
deze bijeenkomsten ontstaan weer
nieuwe initiatieven. Zo gaan de
dames met mooi weer wandelen,
doen ze vrijwilligerswerk in het
Hof van Roomburgh of volgen
een cursus budget koken in de
Bakkerij. Niets moet, alles mag.
Omdat er geen subsidies meer
worden gegeven is het koken en
hapjes verkopen op het wijkfeest
een kleine bron van inkomsten.
Hiermee kan dan weer een
Het project schiet erg op. Als u dit
leest is de betonbouw gereed en
liggen de contouren van de gehele
nieuwbouw vast. Vanaf het Jaagpad
en de Hoge Rijndijk kan je de nieuwe verbindingssteeg al zien. De
bouwkraan moet nog voor de kerst
gedemonteerd worden, want hij
is vanaf nu niet meer de hele dag
nodig.Op het moment, dat ik dit
schrijf (nov) zijn al twee bouwlagen
van het appartementencomplex
met bakstenen bekleed. Bij het
naar boven brengen van één pallet

taalcursus en de
cursus ‘ sportenderwijs’ worden
georganiseerd. Hiervoor wordt een
eigen bijdrage gevraagd.
De dames van Pittig Bakkie
kunnen bij het realiseren van hun
initiatieven altijd terug vallen op
de bezielende begeleiding van
een professional aanwezig in het
buurthuis.
Dames dik of dun, jong of oud
kunnen maandagochtend altijd
binnen lopen. Vanaf 10.00u. bent
u welkom bij “ de dames van Pittig
Bakkie”.”
stenen is het fout gegaan: de pallet
bleef haken achter een steiger en
de stenen vielen op een geparkeerde auto èn over het Jaagpad.
Gelukkig fietste er op dat moment
niemand langs en zijn er geen
gewonden gevallen. Volgens de
planning moet het project augustus
2016 af zijn. Geïnteresseerden voor
deze woningen kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief bij
www.hureninrijnbocht.nl
Willem Westerhoven
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Verhuizing van
Roomburg naar
Verde Vista
Foto Burocreatief

Nelia en Veli wonen sinds
2007 met hun drie zonen in de
Agrippinastraat in Roomburg.
Nelia komt uit de Filipijnen en
haar man is in Turkije geboren. Ze
hebben elkaar ontmoet in Zwolle
en zijn al van jongs af aan een stel.
Toen Veli in Leiden ging studeren,
kwam Nelia daar snel achteraan.
Na hun studententijd vonden ze
allebei werk bij de Universiteit
Leiden en zijn ze hier gebleven.
Het appartement dat ze huurden
werd te klein toen de tweeling werd
geboren, dus zochten ze een groter
huis dat ze vonden in Roomburg.
Eerst huren, om van daaruit rustig
rond te kijken naar een koophuis.
Dat hebben ze na jaren zoeken
gevonden in Verde Vista. Wat zal
er voor jullie veranderen? Niet
veel, al worden we nu inwoners
van Zoeterwoude en zijn we geen
Leidenaren meer, dat is wel gek.
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Ik blijf natuurlijk sporten bij Peter
Visser, want dat is nog steeds om de
hoek. (red: daar kennen we elkaar
van). Voor de kinderen zal er ook
weinig veranderen. Hun vriendjes in
de wijk zijn nog steeds in de buurt en
ze voetballen al bij Meerburg.
Naast haar werk bij Universiteit
Leiden schrijft Nelia een blog over
interieur. Dat is haar passie en ze
wil graag delen in de belevenissen
die je meemaakt als je een nieuw
huis koopt. Want bij een nieuwe
woning moet je beslissen over een
keuken, een badkamer, de vloer
etc. Hierin gaat ze niet over een
nacht ijs. Het kost dus veel tijd en
energie, maar dat doet ze met
plezier. Ze wil dit huis en de tuin
helemaal naar haar zin maken. Het
wordt een meerjarenproject, maar
wel een hele leuke uitdaging voor
de komende tijd.

De oplevering van hun woning aan
de Stadhouderslaan is gepland
voor februari/maart 2016. Er is
nu al veel contact met de andere
kopers, bij info-bijeenkomsten
en via facebook. Dat geeft een
band. Nelia belooft dat ze voor de
april Romekrant 2016 verslag zal
doen van de verhuizing! Wij zijn
benieuwd.
NELIA’S INTERIEURBLOG:
www.home2cre8.nl Een leuk,
spannend en een persoonlijk
interieur hoeft echt niet duur te zijn.
Iets bereiken met minder middelen
is een kunst, waarvoor creativiteit,
gevoel voor trends maar ook een
beetje geluk nodig zijn.
Ik hoop dat dit blog je
inspireert.
Liesbeth Dijkdrent
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Meer
voorzieningen
voor jongeren
in de wijken!

van de wijkvereniging Meerburg
heeft de hangjongeren bij het
buurthuis al eens gevraagd naar hun
beweegredenen en hun wensen.
Ze vertelden haar, dat er in de wijk
verder niets te doen is en dat ze
daarom deze plek gebruikten, terwijl
ze eigenlijk veel liever een ruimte
hadden om te gamen of te “chillen”.

De positie van jongeren in Meerburg
en Roomburg is een belangrijk
aandachtspunt. Waarom eigenlijk,
denken veel bewoners. Van ernstige
overlast is toch geen sprake?
Gelukkig nog niet, maar de nadruk
ligt hier op “nog”. Onze wijkagent
constateerde al eerder dat de
bevolkingsopbouw in onze wijk
zodanig is, dat we over enkele jaren
met een grote doelgroep pubers
te maken hebben. En nu al zien we
dat de torens in het park Matilo, de
Bult en de trappen van het buurthuis
gebruikt worden als hangplek voor
allerlei groepen. Bestuurslid Inge

Op dit moment wordt geconstateerd dat er meer jongeren van
buiten onze wijken naar de trappen
en de torens trekken, vooral op
vrijdag vanaf 1600 uur, om daar met
elkaar te kletsen, te drinken en te
blowen; dat laatste is geen goede
ontwikkeling. Leila, jongerenwerkster
van Libertas, die met de spelenkar al
jaren actief is in de wijken, kent aardig
wat van die jongeren en constateert
dat ze brutaler worden, ook als ze
bijvoorbeeld boodschappen doen bij
de Spar. Verveling doet geen goed.

Nu er een stagiair met haar
meeloopt die sportactiviteiten
organiseert, doen aardig wat
jongens daar aan mee. Maar deze
activiteiten zijn er niet altijd en
ze zijn er ook niet voor de iets
oudere groep. Omdat er nog geen
sprake is van overlast, vormen
onze wijken geen prioriteitenwijk
en wordt er niet gewerkt aan extra
voorzieningen. Jongeren, en vooral
de vijftien en zestienjarigen, moeten
zelf het heft in handen nemen.
Dat kan door initiatieven te delen
op een app. Als er initiatieven
komen kan er voor ondersteuning
gezorgd worden. Willen de
jongeren bijvoorbeeld een open
podium organiseren waarop jonge
muzikanten en dj’s hun talenten
tonen, dan kan Leila zorgen dat er
een plek komt. Als er initiatiefrijke
jongens en meisjes zijn, moeten
ze contact opnemen met Leila via
l.paixao@libertasleiden.nl.
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PROEFLESSEN
VOOR € 30,PRIVÉLESSEN
VAN 8 TOT 80 JAAR

HARDLOOP- EN PERSONAL BUITENTRAINING
Als je liever in de frisse buitenlucht traint dan in de
sportschool, kom dan sporten bij B-Fit Leiden!

MEER INFO? B-FITLEIDEN.NL
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PROFESSIONEEL MUZIEKONDERWIJS
OP ALLE DAGEN VAN DE WEEK
LOKATIE
DRAADBAAN 29 LEIDERDORP
KIJK SNEL OP
WWW.HETMUZIEKCOLLECTIEF.NL
INSCHRIJVEN ?
INFO@HETMUZIEKCOLLECTIEF.NL
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VEEG SAMEN
DE VLOER
AAN MET
VUURWERK
Doe mee met de
jaarlijkse vuurwerkopruimactie
en maak kans op
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een buurtcheque

passie
voor uw huid

van e 1000,-.
Kijk op de website:
www.wijkroomburg.nl
voor meer

Kom binnen in een sfeervolle, professionele en gezellige salon
waar persoonlijke aandacht voorop staat. U krijgt een
deskundig huid en make-up advies. Dames en heren kunnen
genieten van diverse uitgebreide gelaatsbehandelingen,
verschillende soorten ontspanningsmassages en visagie.
Wij werken met de huidverzorgende en huidverbeterende
producten van MATIS en met de trendy make-uplijn van
Pupa Milano.

informatie en
meldt u voor
10 december aan

Kijk voor meer informatie op de website
www.schoonhiedssalonfijn.nl

met een
veegploeg bij

Volg ons op Facebook

a.vandijk@onsdoel.nl

/schoonheidssalonfijn

WELLNESS

BEAUTY

MAKE-UP

WORKSHOPS

MASSAGES

HUIDADVIES

www.schoonheidssalonfijn.nl
Vitruviusstraat 109 | 2314 CT Leiden (Roomburg) | T 071 5425263 / M 06 12656133 | mirjam@schoonheidssalonfijn.nl

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 415
LEVENDAAL 76 - LEIDEN
WWW.HUISMANLEIDEN.NL

Altijd de keuze uit méér dan
1000 nieuwe fietsen!
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Wonder in je buik

Nieuwsgierig naar het
wonder in je buik?
Bij Echopraktijk De Linde
wordt je baby in een
persoonlijke omgeving op een
prachtige manier in beeld gebracht.

Praktijk voor
osteopathische
geneeskunde

Vitruviusstraat 144
2314 CW Leiden
06 - 34 36 59 34

Rijnsburgerweg 95
2334 BK Leiden
06 - 34 36 59 34

info@leiden-osteopathie.nl | www.leiden-osteopathie.nl

18

Leiden

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
State of Art Store Leiden
Nieuwe Rijn 11
2312 JC LEIDEN
Tel: 071 362 71 82
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De wijken in Leiden hebben
allemaal een verschillend profiel.
In sommige wijken hoeft niets
aangepakt te worden, omdat
de bewoners er zeer tevreden
zijn over de leefomgeving en de
voorzieningen. Andere wijken
dreigen echter te verloederen
als er geen maatregelen worden
genomen

delen en binnen eenzelfde drukke
verkeersring vallen. Bovendien is
het vraagstuk van de bussluis nog
steeds niet goed opgelost en dat
is een cruciaal punt voor beide
wijken.
De wethouder wijken, Marleen
Damen, is hiermee akkoord
gegaan en vervolgens zijn er

De wijkenvisie:
toekomstbeeld: Roomen Meerburg 2030
De gemeenteraad heeft de wijk
Meerburg voorgedragen voor
zo’n wijkvisie, omdat hier veel
ouderen wonen voor wie niet
alle noodzakelijke voorzieningen
(zoals een pinautomaat) aanwezig
zijn. Vanuit Meerburg is erop
aangedrongen een gezamenlijke
wijkvisie voor Meerburg en
Roomburg te maken, omdat de
wijken een park en een school

bijeenkomsten geweest om de
aanpak te bespreken. We hebben
in een eerste bijeenkomst veel
geleerd van de Zeeheldenbuurt en
daarna met verschillende partijen
gesproken die de opzet van zo’n
visie zouden kunnen uitvoeren.
Gekozen is uiteindelijk voor het
bureau ‘spin-stadsontwikkelaars’.
Zij krijgen de opdracht van de
gemeente om in overleg met de

Even voorstellen:

Rien

Ar no

Spin Stadsontwikkelaars
heeft jaren ervaring met verbetering
van buurten en wijken. We gaan
de komende maanden met de
DE ROMEKRANT DECEMBER 2015

bewoners werken aan de
wijkenvisie voor Roomburg
en Meerburg. Dat doen we
door eerst een “foto” van
de wijk te maken. Wat is het
voor wijk, wat voor mensen
wonen er, welke sterke punten
en welke zwakke punten zijn er.
Vervolgens gaan we kijken wat
de droom is van de bewoners;
hoe ziet Roomburg en Meerburg
er over 15 jaar uit? En hoe gaan we
dat dan bereiken?
Via de wijkenvisie kunnen
natuurlijk niet alle wensen worden

buurtbewoners een wijkenvisie te
ontwikkelen, die in het voorjaar van
2016 klaar moet zijn. De besturen
van de wijkverenigingen zijn de
inhoudelijke opdrachtgevers.
In de gesprekken kwam al
naar voren dat er te weinig
voorzieningen voor jongeren
zijn. Bewoners zien dat sommige
kinderen speelveldjes gaan claimen
als hun eigendom en daardoor
andere groepen angst aanjagen;
tieners “chillen” ’s avonds in het
park en in speeltuintjes zonder hun
troep, waaronder glasscherven,
op te ruimen. Andere bewoners
hebben heel goede ideeën voor
activiteiten voor verschillende
leeftijdsgroepen maar kunnen
daarvoor geen ruimte vinden.
De ‘spinontwikkelaars’ gaan
aan de slag met het verzamelen
van ideeën en van mogelijke
oplossingen. In de komende
maanden kunt u dus uitnodigingen
verwachten voor bijeenkomsten
over de toekomst van Meerburg en
Roomburg.

Ankie Verlaan

ingevuld, maar we kunnen met
elkaar wel werken aan een mooie
toekomstbestendige wijk.
U kunt ons dus de komende
maanden tegenkomen. We gaan
graag met zoveel mogelijk mensen
in gesprek. Als u zelf een goed idee
heeft of wilt u ons iets vertellen over
de wijk, dan horen we dat graag.
U kunt ons bereiken via:
spin@spinontwikkelaars.nl of bellen
met Rien of Arno. We kunnen bij
u langskomen of bijvoorbeeld
afspreken in buurtcentrum Matilo.
Rien Hilhorst: 06 20 60 22 36		
Arno van der Laan: 06 44 02 82 88
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Leidse Lente in Kerst
Diana is nu fulltime ondernemer.
Ze had dit niet van te voren kunnen
bedenken, maar het is zo gelopen.
͚Als je eraan begint, moet je
doorgaan͛Ze heeft de benodigde
diploma͛s behaald en een mooi
concept tot stand gebracht.

Interview met
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We kennen onze wijkbewoonster
Diana als kunstenaar die samen met
Ludy Feijen het waterkunstwerk
heeft gemaakt. Ook was ze jaren
actief in de Loods met ArcheoNu, schilderlessen, Naschoolse
opvang bij de Arcade en de Chillgroep voor jongeren vanaf 13 jaar.
De laatste tijd horen en zien we
weinig meer Diana in de buurt. Dat
kan kloppen, want ze heeft haar
activiteiten verlegd naar de stad
als ondernemer van Galerie Café
Leidse Lente. Hoe is de Leidse
Lente tot stand gekomen?
Na de verkoop van de Loods aan de
Scouting was het voor mij tijd voor
wat nieuws. Ik had op Haagweg 4
een eigen Atelier-Galerie en hoopte
daar verbinding te kunnen leggen
met de andere kunstenaars. In
de praktijk bleek dat toch lastig:
iedereen komt daar om te werken en
sluit de deur achter zich. Ik wilde een
ruimte creëren, waar kunstenaars en
bedrijven elkaar kunnen inspireren.
Een creatieve omgeving waar
20

liefhebbers en makers elkaar
ontmoeten onder het genot van
een hapje en een drankje en
waar geëxposeerd kan worden.
Diana zag kansen hiervoor in
het elektro lokaal van de oude
ambachtsschool, een grote
kale ruimte, waar nog veel
opgeknapt moest worden.
Haar plan werd in eerste
instantie afgewezen door de
verhuurder. De SWO ging
in gesprek met een echte
horecaondernemer Toen
deze afhaakte, kwam Diana
weer in beeld en kreeg ze
de kans om te starten met
dit project. Met de nodige
investeringen en hulp van
haar partner, vrijwilligers
en vakmensen werd een
professionele keuken
neergezet en werd het
oude elektro lokaal
omgetoverd tot GalerieCafé-Restaurant. Sinds
september vorig jaar is Galerie Café
Leidse Lente een feit!

‘Mijn man en ik vinden gezond
eten belangrijk. We hebben hier
altijd verse groenten, biologische
producten en vlees en gevogelte
van vrije uitloop. Onze Chefkok Fred
Boutkamp voert een eigentijdse
en een wisselende kaart waar hij
zijn creativiteit en vakmanschap in
kwijt kan. Daarnaast zijn er iedere
dag drie betaalbare dagschotels’.
De inrichting is in 70er jaren stijl en
wordt door haar man Piet verzorgd/
aangevuld. Hiervoor heeft hij spullen
van kringloopwinkels en de kraak
weggehaald.
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Dit levert een gezellig allegaartje
op en geeft een huiskamergevoel.
De doelgroep is divers: tieners,
studenten, 50ers en dames van
80+ die daar lekker komen breien.
Iedere vrijdag en zondag is er
life muziek op het podium en
er zijn geregeld bedrijfsborrels.
Na een rustige start, weten veel
Leidenaren de Leidse Lente nu te
vinden.

Familiebedrijf
Diana is 7 dagen in de week
in touw, het is hard werken,
maar ze heeft er plezier in. Haar
echtgenoot heeft ook een atelier
in hetzelfde pand en werkt
actief mee. De jongste dochter,
Susanne doet de PR/social
media en hun oudste dochter,
Annemieke, gediplomeerd
goudsmid, is ook gevestigd in
Haagweg 4. Ze lacht: alleen haar
zoon.... moet er niets van hebben,
die heeft een ‘normale’ baan.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u de sfeer proeven tijdens
de Kerst? Op 2e kerstdag wordt
een feestelijke dis geserveerd.
Je moet inschrijven voor 8
december, maar de lezers van de
ROME-krant krijgen een week
respijt. Leidse Lente Galerie
café Leidse Lente is gevestigd
in de oude Ambachtsschool
op Haagweg 4. Het is een
plek waar 55 kunstenaars hun
atelier hebben en 25 creatieve
bedrijven actief zijn. Leidse
Lente kan gebruikt worden voor
filmvertoningen, festivals en
andere culturele evenementen.
Voor meer informatie
kijk op de website: www.
galeriecafeleidselente.nl.
Liesbeth Dijkdrent
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Nieuw
Leiden

Op een idyllisch plekje aan het
Utrechtse Jaagpad wonen sedert 2010
Natasha Schulte en Tim Winkel met
hun beide kinderen van 3 jaar en van
7 maanden. Natasha is regisseur en
Tim acteur. In 2012 hebben zij “Nieuw
Leiden” opgericht. Zij vormen samen
de vaste kern van het gezelschap, voor
de voorstellingen huren zij acteurs en
actrices in. Op hun repertoire staan
drie voorstellingen, die altijd kunnen
worden geboekt.
“Goed bedoeld” gaat over de zorg,
over de soms moeizame communicatie
tussen zorgvrager en zorgverlener met
daartussen nog eens de mantelzorger.
Deze voorstelling is ontstaan in nauwe
samenwerking met de doelgroep:
gesprekken en workshops. Resultaat is
een soms wrange en soms hilarische
voorstelling waarin beide partijen veel
herkennen en die stof tot nadenken en
gesprek levert.
“Zo ben ik nu eenmaal” is een stuk
over veranderingsprocessen in
organisaties, waarbij dezelfde strategie
is gevolgd. Het is een zeer komisch stuk
geworden, dat door veel organisaties
wordt geboekt op bedrijfsuitjes,
congressen en studiedagen, die in het
teken staan van cultuurveranderingen.
Het gaat over ons verlangen anderen
te willen veranderen en zelf niet
veranderd te willen worden.
En het derde stuk, “Winning losers”

gaat over jongeren en
hun bewustwordingsproces, het leren
onderscheiden van eigen verlangens
in tegenstelling tot de door anderen,
zoals ouders, ingefluisterde ambities en
nog veel meer.
Natasha praat met veel liefde
en toewijding over deze drie
voorstellingen. Maar Nieuw Leiden is
ook altijd in voor het meewerken aan
projecten. Zo hebben zij met studenten
en bewoners in het Pieterskwartier de
voorstelling “Nachtbrakers” gemaakt,
die in Ins Blau is opgevoerd. Dus als
mensen een leuke voorstelling of
workshop zoeken kunnen zij contact
opnemen met deze creatievelingen.
Pratend over onze wijken meldde
Natasha het park Matilo een heel
inspirerende omgeving te vinden
voor een voorstelling over de tijd, dat
de Romeinen daar hun legerkamp
hadden. Wie weet komt er ooit nog
eens een sprankelend idee om hier
vervlogen tijden tot leven te wekken.
Naast zijn werk bij Nieuw Leiden werkt
Tim ook nog voor “Omdenken”.
Omdenken is een manier van denken
waarbij je van een probleem een
nieuwe mogelijkheid maakt. In de
Omdenk show laat hij samen met
Berthold Gunster, de grondlegger
van Omdenken, zien hoe je dat doet.
Door het werk bij omdenken heeft hij
veel organisaties van binnen gezien
en deed daar inspiratie op voor de
voorstelling “Zo ben ik nu eenmaal”.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op
de website www.nieuwleiden.com, of
volg hen op twitter@nieuwleiden en
Facebook.
Reini Hulsker
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Gemiva – SVG Groep Liviuslaan

Interview met
Vera Schippers
Vera Schippers is sinds 1 juni 2015
de nieuwe locatiemanager van
Gemiva – SVG Groep Liviuslaan.
Vera Schippers was nog niet bekend in deze omgeving, maar werd
door de Wijkverenigingen gelijk
betrokken bij de voorbereidingen
van het Zomerfeest Hier is Gemiva
ook altijd aanwezig met een kraam
of een activiteit. Zo maakte ze snel
kennis met de wijkbewoners en
het Matilo Park.

Van Kraamzorg naar
Gehandicaptenzorg
Vera woont met haar gezin in
Voorschoten en werkte voorheen
als locatiemanager bij Swetterhage
in Zoeterwoude. Ze begon haar
carrière ooit in de kraamzorg. Maar
dit gaf haar op den duur minder
voldoening. Door de versnippering
van de uren in de kraamzorg,
3 uurtjes hier en 5 uren daar, gaat
er veel tijd verloren aan reizen
22

en kan je minder goed een band
opbouwen met het gezin. Daarom
maakte zij een overstap en koos
voor de gehandicaptenzorg.
Persoonlijke aandacht voor de
mens staat hier voorop.

Geen bemoeizorg
Het motto van Gemiva is om
mensen met een verstandelijke
handicap, chronische ziekte of
andere beperking, in staat te
stellen hun eigen leven te leiden
in de maatschappij. Er wordt
ondersteund bij wonen, werken,
onderwijs, dagbesteding en
vrijetijdsbesteding. Er wordt
gekeken naar wat mensen wel
kunnen en wat ze minder goed
kunnen, daar kunnen ze hulp
bij krijgen. De locatie aan de
Liviuslaan bestaat uit twee grote
hoekwoningen waar 18 cliënten
hun thuisbasis hebben. Aan
de overkant zijn er 17 huurappartementen, verdeeld over

twee gebouwen. Hier wonen
18 mensen. De mensen die
hier wonen kunnen rekenen op
24-uurszorg. Die zorg wordt bij de
appartementen verleend vanuit het
begeleidingssteunpunt op de 1e
verdieping (nr. 61) van de Liviuslaan.
Vera vertelt dat de bewoners een
beroep kunnen doen op individuele
ondersteuning als dat nodig is. Dit
kunnen praktische zaken zijn, zoals
hulp bij het invullen van formulieren,
maar ook als er andere zaken aan
de hand zijn, zoals problemen
op het werk. Het is per persoon
verschillend, maar juist dat maakt
het werk boeiend.

Het Trefpunt
Ik neem een kijkje in de
gezamenlijke ruimte onder in het
gebouw, het Trefpunt. Het ziet er
gezellig huiselijk uit. Hier wordt
door de week gekookt en samen
gegeten. Vanaf een uurtje of half
4 tot half 8 kunnen bewoners daar
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terecht voor een kop thee of koffie
en er worden verjaardagen gevierd.
Buiten deze tijden is de ruimte ook
beschikbaar voor vergaderingen
van de Gemiva-groep, maar ook
de wijkvereniging zou hier terecht
kunnen als het vrij is.

Werken en dagbesteding
Alle bewoners werken overdag of
gaan naar een dagbesteding, zoals
Hoeve Cronesteijn. Hier werken
dagelijks zo’n 25 volwassen mensen
met een beperking. Zij kloven
openhaardhout voor particulieren
en in de moestuin, boomgaard en
kassen worden diverse planten,
bloemen, kruiden, groenten en
fruit gekweekt. De groenten in de
moestuin zijn onbespoten. Verder
hebben zij een overeenkomst met De
Horsten waar zij hout halen om dit te
verwerken tot andere producten als
haardhout, mozaïek tafeltjes ed.

Valkenhof
Buurthuis op
Eigen Wieken
Ankerplaats

Activite restaurant
De Dijk Leiderdorp
en Lepelaar Leiden

Locatie Ouderen
Activiteiten
Libertas BC de Kooi
Marente Rustenborch

Domino
Lakenhal

Scheltema Horeca
Scholen

Veenfabriek

Op vrijdag 11 december is er een
winterfair van 17:00 tot 21:00 uur.,
Er komt een paardenkar, eigen
huisband, kooroptredens, figuranten
lopen rond, hapjes & drankjes en
er is verkoop van ambachtelijk
gemaakte (kerst)producten. Alle
lezers van de ROME-krant zijn
natuurlijk welkom op deze winterfair.
Tot slot vraag ik Vera wat ze in haar
nieuwe functie tot stand wil brengen.
Samenwerking is belangrijk, dit
doen we met de mensen die we
ondersteunen en hun verwanten,
met mantelzorgers en vrijwilligers en
vele andere partijen (zie het schema
hiernaast) Laten we als wijkbewoners
kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Onze mensen werken
naar vermogen. Ieder heeft zijn of
haar eigen talenten en het zou mooi
zijn als we elkaar kunnen aanvullen’
U bent altijd welkom om mee te
doen.

Mee eten buurtbewoners
Dinsdagmiddag soos

Kunstroute

Dependance Gading
Op Eigen wieken

Design Marking

Woonlocatie
Vreewijkstraat

Meet en Greet

De Noordbaan

Huiskamerproject

Rugbyvereniging DIOK

Buurtvereniging

Libertas

Gezondheidscentrum
VTV

Kringloopwinkel Warenhuis
en Milieustraat
LOV Leiden

Portaal

Wilgenproject

BV Leiden

Speeltuin Zuiderkwartier

Palliatieve
Zorg van Marente

Radius

Bedrijven

DZB

Pluspunt

Ambulant
Dienst Leiden

Wijkvereniging Zijlkwartier

Haardstee
Pioenhof /
Eetcafé

Binnenvest

Pluspunt

Multi Probleem
gezinnen

Mee eten

Portaal

Groenhoven
Inloop Trefpunt
Uit de
Kunst&Vliegwerk
ARS
Winkel
Bedrijven
Theewinkel Klaverblad
Speciaal onderwijs
Topaz Groenhoven
Café Mnr Jansen

Begeleid Werken

Exposities

Bedrijven

Winkels en Horeca

Singelpark

Hogeschool
Leiden

HEMA

Phila del Art
Textielfestival
Kunstroute

Liviuslaan 18

Stroopwafelboer Tom

De Schakels Leiden

DZB

Wijkvereninging
Roomburg

Bistro NOROC
Café Anne en Max

Eetcafé Augustus

Verzorgingshuis
Roomburg

Brasserie Vennemeer

Sport Café TRIXS

VOORAF en TOE
Eet-, Drink en Kunstlokaal

LWO de Ervaring

Libertas
Buurthuis
Matilo

Haagwijk
Glas ophalen bij
buurtbewoners

Werken op Hogeschool
Leiden

Oud papier ophalen
bij winkels

Werken bij Wijckersloot
Boeken sorteren in
de Bibliotheek van
Leiden

Liviuslaan 20
Arcade

AC Zuidwester

Leiden

KDC de Walnoot

Boshuizerlaan

Project DOiT

Kerk

Stichting Nadja

Vogelvlucht

3 October Vereeniging

Buurtbewoners

Glas ophalen in de wijk
Speciaal onderwijs

Apollotoren

Vakantiepas

Vlietland College
Zwieten

Buurtbewoners
Hoeve Cronesteijn
Pluktuin

Winterfair Hoeve
Cronesteijn

Buurtbewoners

Woonlocatie
Oude Vest

Samenwerking
met PS Theater

Resto van Harte

Regenboogkerk

Stockholm Hoeve
IBG Cronesteijn
Groen Gemeente Zoeterwoude
Gemeentewerf schillen ophalen
Gemeente Leiden
Topaz
GAMMA

Bollenasiel
Steigerhouten producten
Tuin van de Smid
Rivierduinen
Bosrand
Cronesteijnflat
Kabouterbos

Korte Vlietschool
Carnavalsvereniging
Hoogvliet sponsort
activiteiten van de
Walnoot
Zwemles
voor kinderen
uit de buurt
Prodeba
Cardea, Verhuur
ruimte

Groenteam/DZB
Restaurant Dartel

Sociaal cultureel
werk Leiderdorp

Ambulante Dienst
Jeugd Holland Rijnland
Thermiek
Vuurvogel
Rijnlands Revalidatie
Centrum
Centrum Kristal
SCW

Korte Vlietschool
Waterland
OPAD/PPG
CJG Teams
Project DOiT
Kinderdiensten
centrum KDC de
Walnoot Leiden
KATO

Regioplan Leiden en Leiderdorp 2015

Wildspeelplaats

Bij de Tuin van de Smid in Park Cronensteijn wordt een wildspeelplaats
aangelegd. Het is nu nog een flinke blubberzooi, maar het wordt een
geweldig stuk natuurgebied voor kinderen die van avontuur houden en
niet bang zijn om vies te worden. In de ROME-krant van april 2016 meer
over dit project met beeldmateriaal...

Wilt u meer weten, neem dan
contact op met Vera Schippers of
kijk op www.gemiva-svg.nl/doemee.
DE ROMEKRANT DECEMBER 2015
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Rouw- en Verliesbegeleiding
Als alles even uitzichtloos is...

Gant - Mac - State of Art - La Martina - Cavallaro - Mason’s
Tommy Hilfiger - Fortezza - Jaggy - Brax - PT05
Woolrich - Olymp - Save the Duck - Blue Industry

... Als het niet lukt om contacten
en werkzaamheden weer
op te pakken

Als je het moeilijk vindt weer
inhoud en zin in je leven
te ervaren...
De inviduele begeleiding vindt wandelend plaats, in
polderpark Cronesteyn of stadspark De Leidse Hout.
Praktijk voor Rouw en Verliesbegeleiding
06-27036135
Greetje Noordman
www.praktijkvoorverliesbegeleiding.nl
Brederostraat 32
info@praktijkvoorverliesbegeleiding.nl
2332 BB Leiden

Shop 24/7 online in onze webshop
www.basdewitmode.nl
Bas de Wit Mode - Vijf Meiplein 96 - 2321 BR - Leiden
071-5288988 - info@basdewitmode.nl
BasdeWitMode
BasdeWitMode

www.

.nl
De polderoase van Leiden
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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We rennen, wandelen of fietsen er
allemaal wel eens langs, maar wie
weet dat we in Roomburg de enige
echte officiële stadswijngaard van
Leiden hebben? Op het eiland
langs de Besjeslaan staan sinds
drie jaar zo’n 120 stokken. “Het
zijn nog jonge stokken, maar het
begint een redelijk productieve
wijngaard te worden”, aldus Walter
Schrader, een van de oprichters.

kunnen weren en wanneer de beste
pluktijd is.” De pluktijd is altijd een
bijzondere tijd voor de vereniging.
“We houden goed in de gaten
wat het beste suikergehalte van
de druiven is en wanneer er dus
het beste geplukt kan worden,
want we willen natuurlijk wel de
lekkerste wijn. Onze voorzitter,
Hans Janssen, is de man die de
mengverhoudingen van de wijn

Matilo-wijn en
magisch vierkant
Roomburg herbergt officiële
stadswijngaard van Leiden
Walter Schrader (huisarts) is zelf
regelmatig op de wijngaard. “Zelfs
tussen de visites door kom ik
soms even langs, dat is altijd heel
rustgevend. Het is een mooi plekje;
dicht bij de stad, met bebouwing
op een steenworp afstand, vol
activiteiten door de scouting, maar
tegelijkertijd is het er heel rustig.
En het is natuurlijk cultuur-historisch
gezien een bijzondere plek; we
zitten hier op de Limes op een plek
waar honderden jaren geleden
Romeinse soldaten gelegerd
waren. Wat ik ook heel waardevol
vind is dat het onderhoud op
het eiland wordt gedaan door
mensen van de Gemiva-groep en
De ZijlBedrijven (DZB). Ik vind het
bijzonder dat we op deze manier
een bijdrage kunnen leveren aan
zinvolle dagbesteding.”
De wijngaard heeft ook
‘dependances’ in de wijk. “Bij de
start hebben we tientallen stekken
verspreid die mensen in hun eigen
tuin konden zetten. Deze mensen
zijn ook lid van onze vereniging en
ze krijgen regelmatig adviezen over
hoe ze hun wijnstokken kunnen
snoeien, hoe ze snoepende vogels
DE ROMEKRANT DECEMBER 2015

samenstelt en test. Het is altijd
heel feestelijk als mensen hun
emmertjes druiven komen brengen.
Dit jaar is er wel zeshonderd
kilo verzameld, dat levert zo’n
vierhonderd flessen op. Mensen
die hebben bijgedragen ontvangen
natuurlijk een gratis fles. Ons doel
is uiteindelijk zo’n
duizend kilo. Dus als
mensen ook lid willen
worden en willen
bijdragen aan deze
Matilo-wijn, kunnen
ze zich natuurlijk
aanmelden!”

lettercombinatie die in beide
richtingen een betekenis heeft
en iets vertelt over de cultuur of
de geschiedenis van de Romeinen.
De Wijnvereniging wil dat graag
terugbrengen. Er is al een groot
magisch vierkant voor Park Matilo
gemaakt, het AMOR-ROMAvierkant. Dit kun je vertalen
in liefde voor de Roma. In de
Romeinse tijd stond dit voor de
godin Roma, de godin van de stad
Rome. We hopen het binnenkort
op de wijngaard op te bouwen.
Ieder jaar plaatsen we een nieuw
magisch vierkant op ons wijnetiket.
Ik wil lezers graag oproepen om
zo’n raadsel in te sturen. Het liefst
natuurlijk met een link naar de
rijke Romeinse geschiedenis. We
hebben dan weer een etiket voor
2015 en de inzenders krijgen een
fles van onze wijn.”
Meer weten over de wijnvereniging
Matilo? Neem dan contact op via
weslink@wxs.nl. Hier kun je ook je
magisch vierkant indienen.
Saskia Ridder

Walter is
gefascineerd door
de geschiedenis
van dit stukje
Leiden en
ontdekte dat in de
Romeinse cultuur
een magisch
vierkant een
prominente rol
speelde. “Met
een magisch
vierkant
vorm je een
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Hoe zit het eigenlijk
met de zorg voor en
in onze wijken?

als mensen zich betrokken en
serieus genomen voelen en als
er vooruitgang is geboekt op
het gebied van leefbaarheid en
samenwerking met elkaar. In
de “participatiemaatschappij”
moet niet de gemeente de enige
initiatiefnemer zijn, maar is het
belangrijk dat partijen als de
politie, woningcorporaties en
vooral de bewoners zelf zo vroeg
mogelijk betrokken worden bij de
planvorming.
De wijkregisseur heeft de taak
om organisaties in de wijken te
betrekken bij initiatieven. Daarbij
kan zij terugvallen op verschillende
partners, zoals de wijkverenigingen
en vertegenwoordigers van
organisaties als scholen,
schooltuinverenigingen en
ondernemersverenigingen.

Sinds de herziening van ons
zorgstelsel met de overheveling
van taken van de rijksoverheid
naar de gemeentes is het er niet
gemakkelijker op geworden om
inzicht te krijgen in de organisatie
van zorgtaken en diensten.
Gemeentes hebben meestal alle
diensten gereorganiseerd en de
mensen die het werk moeten
uitvoeren hebben tijd nodig om te
wennen aan de nieuwe regels en
het werken in een nieuw team.

onderscheiden. We gaan dus nog
maar eens een poging doen, want
zowel de hulpzoekenden als de
hardwerkende hulpverleners zijn
bij duidelijkheid gebaat. Daarbij
komt dat er in Leiden nieuwe
wijkregisseurs zijn benoemd. Een
goede gelegenheid dus om met
de onze kennis te maken en te
proberen het hele zorgplaatje
helder weer te geven.

In onze vorige editie plaatsten
we een artikel over het jeugden gezinsteam, maar helaas is
daarin de relatie met het Centrum
voor Jeugd en gezin en de JGZ
(jeugdgezondheidszorg) niet
correct weergegeven (daarin
werd ten onrechte de GGZ als
partner genoemd). Hieruit blijkt
dan ook weer dat het nog voor
niemand gemakkelijk is om
de verschillende loketten te

Ik spreek Francine Splinter
samen met René Verdel,
voorheen wijkmanager, die
haar mag inwerken. Zij begon
haar werk op 15 september
na een baan in Rotterdam als
beleidsadviseur WMO. Ze is
geboren en woonachtig in Leiden
en is blij dat ze in haar geliefde
stad aan het werk kan. Ze vindt
de nieuwe invulling van het
begrip “wijkregie” geslaagd,
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Wijkregisseur:
Francine Splinter

Maar ook de aanwezigheid
van het sociaal wijkteam kan
helpen: het team ontwikkelt zich
langzamerhand tot de ogen en de
oren van de wijk en kan dus nuttig
zijn om de juiste partijen bij elkaar
te brengen. Ook het Jeugd- en
Gezinsteam is een partner in het
werken in de wijken. Beide teams
hebben hun eigen doelen en
taken, maar hun aanwezigheid in
de wijken en hun kennis van de
wijken (zonder natuurlijk namen te
noemen) kunnen zij inbrengen bij
de wijkregisseur.
Francine heeft als wijkregisseur
Zuid het district Roodenburg
onder haar hoede, waartoe naast
onze wijken ook de Rijndijkbuurt,
de Professorenwijk, de
Burgemeesterswijk, Tuinstadswijk,
Cronestein en het Waardeiland
behoren. Ik vertel haar over de
vroegere vergaderingen binnen
het district, waar het weliswaar
vooral ging over de subsidies, maar
waar ook kennis en ervaringen
werden uitgewisseld. Daar is nog
steeds behoefte aan. Francine
wil dit wel faciliteren, maar wil
de eerstkomende weken vooral
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besteden aan het inwerken. Zo wil
ze met bewoners en professionals
kennismaken om te weten te
komen wat in de wijken wordt
gedaan en wat er binnen de
gemeente op wijkniveau gebeurt.
Begin 2016 moet er in elk geval
een wijkagenda komen, waarin
prioriteiten worden gesteld voor
de inzet van partijen in de wijk.
Daarover zal zij dan weer de
wijkbewoners bevragen om te
onderzoeken hoe men hierbij te
werk gaat en wat de resultaten zijn.
Het opbouwen van een
vertrouwensrelatie is hierin een
belangrijk aspect. Daarnaast
heeft de wijkregisseur vooral de
taak om de bewoners uit haar
wijken wegwijs te maken binnen
de gemeente en ze in contact te
brengen met de juiste collega’s.
Vanuit de wijken Roomburg en
Meerburg zullen wij onze nieuwe
wijkregisseur natuurlijk graag
betrekken bij het opstellen van
de wijkenvisie, maar ook bij de
meer praktische vragen als het

opzetten van een repaircafé, een
multiculturele eetclub en bovenal
bij het opzetten van voorzieningen
voor onze jongeren.

Sociaal Wijk Team en
Jeugd- en Gezinsteam
Terwijl Francine zich inwerkt, krijgt
het sociaal wijkteam Roodenburg
langzamerhand meer bekendheid.
Elke maandagochtend van 09.00 tot
10.00 uur is er een inloopspreekuur
in het buurtcentrum Matilo voor
bewoners die hulp nodig hebben
bij geldzaken, een scheiding,
ruzies, een rouwproces, of de
gewone dagelijkse dingen. U kunt
ook bellen naar 071-5164905 of op
maandag en woensdag van 09.00
tot 11.00 en donderdag van 13.00
tot 15.00 in de Roodenburgerstraat
naar het inloopspreekuur gaan.
Voor jongeren tussen de 18 en 21
jaar werken het sociaal wijkteam en
het Jeugd- en Gezinsteam samen.
Het JGT kan gebeld worden op
088-2542361, ook voor jongere
kinderen. Men kan ook elke
donderdag tussen 09:00 en 12:00

De minibieb

uur terecht op het spreekuur in de
Oosterkerkstraat.
Het JGT is niet dezelfde organisatie
als het bureau Jeugdzorg, dat
gedwongen hulpverlening
regelde. Het JGT levert vrijwillige
hulp en maakt onderdeel uit
van het Centrum voor Jeugd
en Gezin. Het werkt samen met
de consultatiebureaus en de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en
met partners als scholen, huisartsen
en zorginstellingen. Het JGT
wil graag één plan maken voor
één gezin, samen met partijen
vanuit het sociale netwerk van de
betrokkenen. En alles overziende
blijkt maar weer dat we met elkaar
hard moeten werken om duidelijk
te maken hoe het nieuwe stelsel
in elkaar steekt: de verschillende
organisaties zijn hard bezig om zich
te profileren.
Wij hopen met dit artikel een
handje te helpen, opdat iedereen
weet waar je met welke vraag moet
zijn.
Ankie Verlaan

het papieren boek heeft alleen een andere functie
gekregen. Waar we vroeger de gelezen boeken voor
geld naar de Slegte brachten of naar de boekenmarkt,
willen we ze nu gratis delen met buurtgenoten.
Deze trend lijkt overgewaaid te zijn uit Engeland, maar
is nu zelfs beland in de Lekstraat. De familie Van der
Snoo kreeg het idee om zelf een minibieb voor de deur
te plaatsen door de voorbeelden elders. Het kastje
werd gemaakt in de sociale werkplaats in Noordwijk en
door de heer Van der Snoo geschilderd en waterdicht
gemaakt en vervolgend volgestopt met de eerste
lading ooit gelezen boeken. Tot zijn verbazing wordt
er veel gebruik van gemaakt en zo snel, dat hij de
voorbijgangers zelf vaak niet eens ziet. Het werkt dus!

Op verschillende plekken in de steden zie je ze ineens
staan: kastjes met boeken met meestal een bord erbij
waarop staat dat je de boeken gratis mag meenemen
en dat het op prijs gesteld wordt als je er dan ook weer
boeken in zet. De gedachte dat het papieren boek
niet meer van deze tijd is, kunnen we wel schrappen:
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Dit is een element van de nieuwe “deelmaatschappij”
en dat verdient uitbreiding in onze wijken. Ook bij de
Spar of voor het buurthuis, waar veel mensen komen,
zou zo’n kastje geplaatst kunnen worden. De leeslijst
van onze jonge buurtbewoners zou
er wel eens veel gevarieerder door
kunnen worden.
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Tuin van d

e Smid

Mama gaat naar
verzorgingstehuis
Rusteenberghe

Betaa l

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.

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

www.denelzenschoenmode.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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Oud
pand staat
modern
onderwijs
niet in de
weg
De brug naar Zoeterwoude is bijna
open en in VerdeVista worden
de huizen in hoog tempo uit de
grond gestampt. Het wordt straks
niet alleen makkelijker om naar
de voetbalvelden van Meerburg
te gaan, ook de Bernardusschool
in Zoeterwoude wordt beter
bereikbaar. Daarom zijn we eens
langs gegaan. Wat is dat voor
school?
Sabine Steinebach is sinds drie jaar
directeur en zij verbaasde zich in
het begin vooral over de ouders
die zoveel in de school kwamen. “Ik
heb op veel scholen gewerkt, maar
dit had ik nog nooit meegemaakt.
Eerst vond ik het maar vreemd.
Maar ik zie nu dat het een vorm van
betrokkenheid is en dat het vooral
een kracht is van deze school. Er
heerst een grote saamhorigheid,
mensen kennen elkaar en dat
draagt bij aan het gevoel van
veiligheid. En dat koester ik
natuurlijk graag.”
Sinds dit jaar krijgen alle kinderen
op de Bernardusschool Engelse les.
Sabine: “Een goede beheersing
van het Engels is van steeds groter
belang voor latere studie, beroep
en in de maatschappij. Dan kun
je maar beter een goede start
maken als je jong bent en makkelijk
vreemde talen aanleert. Bij de
kleuters gaat dat natuurlijk heel
spelenderwijs.” De Bernardusschool
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Sabine Steinebach

heeft ook een ‘Leerplein’. Dit is voor
kinderen die extra ondersteuning of
juist extra uitdaging nodig hebben.
“Ons team heeft veel expertise
opgebouwd in het omgaan met
gedragsproblematiek en cognitieve
achterstanden. Ik ben er dan
ook trots op dat we voor ieder
kind passend onderwijs kunnen
verzorgen. Ook de tablets die we
in een aantal groepen gebruiken
zorgen ervoor dat ieder kind op
zijn eigen niveau kan werken. Dat
werkt enorm motiverend voor onze
leerlingen.”

Conclusie: de Bernardusschool mag
dan in een oud pand zitten, het
onderwijs is er modern en bereidt
de kinderen voor op een goede
toekomst.
Kooikerspad 2, Zoeterwoude
Tel: 071 5421600
bernardus@scoleiden.nl
Saskia Ridder
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Ruimte op je bureau = ruimte in je hoofd
Bovenstaand gezegde zou je het motto van Ellen Massaro, onze wijkgenoot van de Drususlaan, kunnen
noemen. Het organiseren zit haar in het bloed. Vijftien jaar geleden viel tijdens een sabbatical haar oog op
een klein krantenbericht over het beroep professional organizer. Zij was gelijk geïnteresseerd en ging op
onderzoek uit. Er bleek een opleiding te bestaan, die zij heeft gevolgd.
Het beroep was toen in Nederland nog nauwelijks bekend. Het
was dan ook niet eenvoudig om
er meteen werk in te vinden als
zelfstandig ondernemer.
Wel wekte het de nieuwsgierigheid van verschillende instellingen en zij kreeg dan ook regelmatig het verzoek er een lezing
over te houden. Dat deed zij heel
graag, want zij vertelt met veel
enthousiasme over haar werkzaamheden.
Zij heeft inmiddels veel te doen
en werkt voor particulieren en
voor bedrijven. Onder de eerste
groep zijn mensen met ADHD en
mensen met autisme. Beide
groepen hebben veel baat bij
structuur en Ellen kan hen helpen
om die structuur in het dagelijks
leven aan te brengen. Maar niet
alleen personen uit deze groep
doen een beroep op haar.
Gezinnen of drukke tweeverdieners, ieder die wat meer overzicht wil, of een betere werkplanning zoekt kan bij haar terecht.
Niet alleen ruimte op je bureau
geeft ruimte in je hoofd, maar
ook ruimte in je pc, ruimte in je
agenda, ruimte in je keuken en
zo kun je doorgaan.
Wanneer zij door een bedrijf
wordt ingeschakeld werkt zij
altijd één op één met de werknemers. Deze worden geadviseerd
over effectief werken, hoofd- van
bijzaken onderscheiden, goede
werkplanning maken en zo meer.
Het verhoogt de arbeidsvreugde
en leidt uiteindelijk tot minder
ziekteverzuim. Het kan helpen
tegen werkstress en een burnout misschien voorkomen.
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Ellen zelf is een voorbeeld van
arbeidsvreugde. Zij bedenkt
steeds manieren om te helpen bij
het overzichtelijk houden van
onze werkzaamheden. Veel
mensen maken lijstjes, maar
sommige worden daar nerveus
van. Daarom adviseert zij soms
kaartjes of een planbord.
Het is belangrijk dat er iets wordt
gekozen, dat bij de gebruiker
past.
Naast haar praktijk is
zij ook verbonden aan de
beroepsvereniging voor
professional organizers,
waar zij trainingen
geeft.
Zij kan daar veel van
haar enthousiasme en
professionele ervaring
kwijt.
Je kunt je inschrijven
op haar website
www.ellenmassaro.nl
voor de gratis
nieuwsbrief met
organizing tips voor
kantoor en thuis.
Het was een inspirerend
gesprek, na afloop had
ik zin om thuis eens
even aan de slag te gaan!!
Reini Hulsker
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Na een korte tussenstop wordt
er bij De Arcade weer gekookt
door leerlingen uit groep 7 en 8
voor 55+-ers in de wijk. De
gasten krijgen een
3-gangenmenu voorgeschoteld
met een drankje erbij. Voor
e 6,50 kunt u hieraan
deelnemen op maandagavond
(1 x per maand). Meer
informatie over de data in 2016
kunt u verkrijgen bij de Ans van
der Nat, adj. Directeur en
keuken-coach Arcade.
Sinds kort is ook Resto VanHarte
neergestreken in het restaurant
van Roomburgh. VanHarte
functioneert al met veel succes op
verschillende plekken in het land
met steun van veel vrijwilligers.

Sportief en gezond
In buurthuis Matilo is er elke
vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur de
cursus Sportenderwijs voor
vrouwen onder leiding van Sara
Ashough. Afkomstig uit Perzië,
woont zij sinds 1993 in Nederland

Samen eten
in onze wijken

Vanaf 23 november kan men
iedere maandagavond (behalve
een korte decemberstop)
terecht vanaf 17.30 tot 19.30
voor een maaltijd voor de prijs
van e 7,-. Voor mensen die dit
niet kunnen betalen geldt een
prijs van e 4.50.

Reserveren is wel verplicht voor
11.00 uur op de maandag.
Dat kan op www.restovanharte.nl
of telefonisch op 0900 900 3030 of
bij p.feldbrugge@restovanharte.nl.

Op woensdagavond om de
veertien dagen verzorgt Radius
een maaltijd in het wijkrestaurant. Daar betaalt men
voor een driegangen diner
e 9,50. Ook die maaltijd wordt
opgediend tussen 17.30 en
19.30, maar hiervoor kan men
opgehaald worden door de
bussen van Roomburgh en weer
thuisgebracht. Reserveren moet
bij g.groenveld@radiuswelzijn.nl.
Eet smakelijk en gezellig!

en heeft zich geschoold als
gewichtsconsulent en fitnessinstructrice. De organisatie
Sportenderwijs geeft leefstijlprogramma’s in veel wijken door
bewegingslessen en voedingsadviezen. De docenten werken in
opdracht van de GGD en de
gemeente Leiden. Men betaalt voor

20 lessen e 40,-, maar dit bedrag
kan vergoed worden door een
aanvullende verzekering of op
basis van minimabeleid. Informatie
bij Liza Soffner op 06-11228867 of
op info@sportenderwijs.nl. In de
volgende Romekrant meer nieuws
over deze lessen.

De nieuwbouw aan de Meerburgerkade
Zo langzamerhand krijgt de
Meerburgerkade weer een
gezicht: de nieuwbouw groeit
gestaag en inmiddels liggen
er al zonnepanelen op de
daken. Op 26 november zal er
een open dag zijn voor de
nieuwe bewoners en in januari
worden de huizen opgeleverd. Wij hopen dat zij
tevreden zijn met hun nieuwe
woningen.
Het aanzicht van de kade is
wel anders dan het vorige
met de schuine daken. Het is
nog steeds verwonderlijk dat
de welstandscommissie het
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ontwerp met de
dakpannen afkeurde,
omdat dat niet bij het
straatbeeld zou passen. In
Tuinstad-Staalwijk is door
de Sleutels inmiddels ook
een vernieuwingsproject
uitgevoerd, waar het oude
aanzicht van de straten
gehandhaafd is.
Wie of wat drijft deze
welstandscommissie
eigenlijk? De Meerburgerkade is gelukkig weer snel
bewoonbaar, maar of we het
mooi vinden blijft nog
steeds de vraag.
31

Terugblik
Zomerfeest
5 september
in het
Matilo Park
Op 5 september hebben we weer
een zomerfestival gehouden in het
archeologisch park Matilo en het
weer deed weer van zich spreken!
De avond tevoren hebben we de
marktkramen neergezet in een
stromende regen. Waarbij we de
zorgvuldige geplande indeling
voor een deel in de prullenbak
konden gooien; de plassen waren
op diverse plekken zo groot dat
we daar onmogelijk kraampjes
konden neerzetten.
Maar goed de kraampjes stonden
uiteindelijk en we waren de
volgende dag klaar om het terrein
verder op te bouwen. Helaas ook
hierbij enige tegenslag; het

noodzakelijke aggregaat bleek pas
om 12 uur beschikbaar, dus op het
moment dat we wilden beginnen
konden we pas over stroom
beschikken. We moesten dus
blijven improviseren, maar
uiteindelijk een kwartiertje te laat
was alles toch klaar en konden we
het festival van start laten gaan.
Wethouder Damen deed de
opening. Daarna werd het ondanks
af en toe een regenbuitje en soms
hele harde wind toch een goed
bezocht en gezellig festival. Er
waren ruim 40 marktkraampjes met
spullen voor elk wat wils, van
3D-producten tot lokale wijn, jam
en van kunst tot tweedehandsspullen. Maar ook naast de
kraampjes was er genoeg te
beleven: de tweede Matilorun, met
Anass Ajgou als winnaar, het
handboogschieten en de
demonstraties van de scouting.
En dan aan het eind van de
middag de loterij. De meest
fantastische cadeaus waren weer
beschikbaar gesteld door

Dwaallicht in Park Matilo
‘s Avonds vond voor de eerste maal
Dwaallicht plaats; een belevingstocht door de geschiedenis van
Matilo, als avondprogramma van
het Parkfeest Matilo.
Zo’n 70 deelnemers jong en oud,
konden na het kopen van een
kaartje, in kleine groepjes meedoen
aan een dwaaltocht door Park
Matilo van de schemer tot aan de
late avond. Op diverse locaties
waren optredens en activiteiten
waar bezoekers actief aan mee
konden doen. Zo waren er a capella
liederen te horen, ‘vondsten’ op te
graven en zelf te labelen, bloemenkransen te maken, kennis van
alchemie op te doen, een quiz met
vragen over Romeinen en
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Germanen op te lossen, amuletten
te leren gebruiken voor
uitdagingen in de natuur, oude
verhalen te beluisteren,
kleitabletten te vervaardigen en
een ontmoeting met Vergilius en
zijn gedachtengoed te hebben.
Bij vertrek kreeg ieder een kaart
mee met in stripvorm uitleg van wat
je zoal kon verwachten, met daarop
de vragen ‘wat komt er voor jou
aan het licht?’ en ‘waarin ben jij
verdwaald?’ Tegen de schemer
werden er overal in het park lichtjes
aangestoken die voor een
betoverende sfeer zorgden. Ook
bewegende ‘dwaallichtjes’ werden
waargenomen, in de hoedanigheid
van meisjes en vrouwen in witte

sponsors. De
gemeenschappelijke
maaltijd sloot het
eerste deel af en
vormde de link met
het Dwaallicht
evenement. De
deelname aan de
maaltijd was helaas
wat beperkt.
We streven ernaar
volgend jaar weer
een zomerfestival
voor de wijken te
organiseren en
dan hebben we
hopelijk de beschikking over
een vaste stroomvoorziening
(de gemeente is hiervoor
benaderd) en als het weer
een beetje meezit, dan
kunnen we er weer een
succes van maken. Dank
aan alle vrijwilligers die dit
festival mee hebben helpen
realiseren!
Egbert Sneller

gewaden, die soms als plaaggeesten de bezoekers van
het pad af brachten.
Na zo͛n 5 onderdelen
bezocht te hebben
kwamen de groepjes weer terug in
de ͚taberna͛herberg-tent, om hun
ervaringen te delen en met elkaar
na te genieten van een drankje en
de oorspronkelijke muziek van de
band o.l.v. Ton Hazenberg.

Feestelijke afsluiting van
‘Dwaallicht’
De reacties van de bezoekers
waren zeer positief en met
opbouwende kritiek om Dwaallicht͛nog beter te maken. Volgend
jaar organiseren Mariëtte Feijen,
Dorothee Olthof (PRAE) en Ludy
Feyen (Stichting Salix) opnieuw een
Dwaallicht editie. Zorg dat je erbij
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Straatnamen
In de jaren vijftig-zestig, toen de
babyboomgeneratie opgroeide en de
steden steeds meer woningen moesten
bijbouwen, kwamen Leiden en Zoeterwoude
tot overeenstemming over het gebied
tussen de A4 en het Kanaal.
De helft van Meerburg werd overgedragen
aan Leiden en de andere helft bleef
Zoeterwouds. Voor de nieuwe wijk werden
straatnamen gezocht en, zoals dat nog
steeds gebruikelijk is, stelde de gemeente
daarvoor een straatnamencommissie in. Het
is niet duidelijk wie er in zaten, maar met
hun keuze leven we nog steeds: de straten
zijn vernoemd naar Nederlandse rivieren,
waarschijnlijk omdat de Hoge Rijndijk al een
voorbeeld was. Daardoor werd de wijk
Rivierenbuurt genoemd, maar ook nog
steeds Meerburg, hetgeen wel enigszins
verwarrend is.

bent en meld je aan met jouw optreden dat past in
de geschiedenis, heden en toekomst van Park
Matilo. Op www.dwaallicht-matilo.nl vind je
hiervoor verdere informatie.
Ludy Feijen

Twee straatjes: de Merwedestraat en de
Meyestraat hebben geen woonhuizen.
Vroeger zou men dat steegjes hebben
genoemd. Denkend aan Holland zie ik brede
rivieren, traag door oneindig laagland gaan,
dichtte Marsman en als je door de wijk loopt
of fietst moet je wel aan het Hollands
landschap denken.
Marten Ris
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Puzzel

Zoek de

8 verschillen

Zoek het tussenliggende woord.
De genummerde letters maken een woord.
Stuur deze oplossing naar de redactie.

Oplossing
1

boek
2

auto

3

hef
water

4
5

fluit
bloem

6
7

laurier

straat

1

omlegging

2

wachter

3

jager

4

zaal

5

luis

6

veter

7

kroon

8

heerlijk

8

kerst

9

legging

9

snel

10

reis

10

olie

11

ster

11

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 februari a.s.

e
j
t
aa
l
Zoekp
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De oplossing van het vorige nummer van het
Zoekplaatje: buitenmuur buurthuis Matilo en van
de puzzel: PARKFEEST De winnaars zijn: Mevrouw
C. van der Marel, Hof van Roomburgh 14,
Liesbeth Boyce, Bewoners, Liviuslaan 18.
Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen.
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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
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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 (heup en knie)
- Medical Taping
- Oedeemtherapie
- Psychosomatische Fysiotherapie
Leonie van der Bruggen
Fieneke Griffioen
Margot van Nes
Hof van Roomburgh 4 – 2314 ZB Leiden – Tel. 071-5416200
www.fysiovanderbruggen.nl
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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!

Zonde toch?

Er staat een prachtig huisje op de
Hoge Rijndijk. Helaas dreigt het in
elkaar te zakken. Waarom verplicht
de gemeente eigenaren niet om
hun panden goed te onderhouden?

Ik ben de vormgever van
deze Romekrant...
Ik zou natuurlijk ook graag
iets voor u betekenen!
Groetjes, Arjen

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

Ongedierte
gesignaleerd

Bewoners van de flats in Meerburg
worden dringend verzocht geen
eten over het balkon te gooien
voor de meeuwen of eenden i.v.m.
gesignaleerd ongedierte zoals
ratten en muizen. Enkele bewoners
van de eerste etages hebben reeds
muizen en de kans dat het
ongedierte zich in de flats
verspreidt is aanwezig. Het voeren
van de meeuwen en reigers etc.
levert ook overlast i.v.m. vervuiling
van balkons en wasgoed door hun
uitwerpselen.

Weggeefboekenkast

Sinds een tijdje staat er in de aula
van De Arcade een witte
boekenkast. Deze kast geeft graag
boeken weg. Alle boeken die erin
staan kunnen zo meegenomen
worden door iemand die zin heeft
dat boek te lezen. Je kunt het boek
houden of later terugbrengen. Het
mag allebei. Ook kun je zelf een
boek aan de boekenkast geven.
Ieder boek is welkom. We hopen
dat er zo binnen de wijk boeken
kunnen circuleren die anders maar
vergeten in een boekenkast staan.
De weggeefboekenkast is een
initiatief van de wijkvereniging, in
samenwerking met De Arcade. Ook
in buurthuis Matilo vindt u ook zo’n
weggeefboekenkast, in de hal, links
voor de ingang van de grote zaal
en in de Lekstraat kunt u terecht in
de buurtbieb.
Dat wordt lekker lezen in de
Kerstvakantie!?
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WIJKAGENDA
WINTERFAIR HOEVE
CRONESTEIJN
Vrijdag 11 december van 17:00
tot 21:00
SWINGAVOND BUURTHUIS
MATILO
Zaterdag, 12 december van
19.00 tot 23.30 Entree: e4,50
KERSTMARKT BUURTHUIS
MATILO
Zaterdag, 12 en zondag, 13
december 12.00 tot 17.00, met
kraampjes binnen en buiten,
livemuziek, vuur, eten en
gezelligheid.
WIJKKERSTBORREL IN DE
BREDE SCHOOL ARCADE
Zondag 20 december van 16.00
tot 18.00
ROMMELMARKT IN
BUURTHUIS MATILO
24 januari van 10.00 tot 15.00
NEDERLANDSE TAALLES IN
MATILO
Vanaf januari weer elke donderdagochtend om 09.30 uur.
Deelnemers betalen e1,- per les.
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