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Voorwoord
Het is weer voorjaar en in onze groene wijken kun je daar volop van genieten. Bloeiende bomen en bolletjes lokken ons uit huis. Voor sommige
buurtgenoten is dat niet zo eenvoudig en daarom zijn vrijwilligers met ze op
pad gegaan. Lees hierover in dit nummer. Deze keer komen er onder meer
activiteiten aan bod van ondernemende bewoners, worden schrijvers geïnterviewd, krijgt sport aandacht en leest u over de komende zomeractiviteiten, zoals het Romefeest op 9 september.
Onze wijken liggen aan de rand van de stad en herbergen een bijzondere
mengeling van bewoners; jong en oud, typisch Nederlands en van buitenlandse herkomst, rijk en armer. Juist daarom is het prettig en nodig om binnen dit gebied ontmoetingen te organiseren voor iedereen; in het huis van
de buurt Matilo, in ons park, in het restaurant van Roomburgh, in de Brede
School De Arcade en op het winkelplein bij de IJsselkade. Zo wordt op 16
mei in de Brede school De Arcade een lezing georganiseerd over Roomburg,
de bijzondere gebouwen, het park en het milieu. U leest de details verderop
in dit blad. Het is in dit kader ook leuk dat we deze keer aandacht besteden
aan een kennismaking met onze buren van het Waardeiland. Wie weet wat
voor moois er weer uit deze contacten kan voortkomen.
De lancering van de wijkenvisie heeft gezorgd voor een beter contact met
de gemeente en een bespreking van onze plannen en wensen. We zouden
wel graag willen dat dingen sneller worden opgepakt en dat besluiten eerder genomen worden. Maar we blijven ons inzetten! Datzelfde geldt voor
ons streven naar een milieuvriendelijker omgeving, waarover meer in dit
nummer. De acties met EnergiekLeiden beschreven in het vorige nummer
zorgen momenteel al voor een toename van het aantal zonnepanelen en
meer werk aan ramen en muren. Nu nog de woningcorporaties!! We blijven
contact zoeken.
Er gebeurt veel hier, maar er kan nog meer. Lees dit nummer van “Rome
krant” maar en laat u inspireren. We maken graag kennis met u,
Jaap Stokking
voorzitter WV Roomburg

Ankie Verlaan
voorzitter WV Meerburg
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bewegen is nodig

Peter Visser

(Gerda Jans)

40 jaar in het vak
Peter Visser is een energieke, enthousiaste
man van 64. Hij startte in 1977 een fysiopraktijk in de Professorenwijk. In zijn eentje,
zomaar ergens in een woonhuis. Maar het
werd drukker en drukker en hij groeide de
praktijk uit.
In 1987 kwam er verandering in zijn aanpak. “Ik dacht, wat wil ik met dit vak?” Peter
Visser is van oorsprong sportfysiotherapeut.
“Het is belangrijk om aan de slag te gaan met
mensen, niet alleen achter de behandeltafel te
staan, maar ook te voorkomen dat de klacht
terugkomt. Het concept fysio en sporttraining
was toen nog nieuw in Nederland. Oefenen en
trainen met mensen om problemen te voorkomen. Een fysiotherapeut voor de groep geeft
vertrouwen. Mensen weten dat ze les krijgen
van een deskundige.”
En zo ontstond het gebouw aan de Van
Vollenhovenkade. Een gebouw waar sportactiviteiten in groepsverband gegeven worden
door fysiotherapeuten. En waar mensen met
klachten behandeld worden door diezelfde
fysiotherapeuten.

“Het goede van met groepen werken is dat er
tussen de groepsleden persoonlijke contacten
ontstaan. Mensen komen na een tijdje niet

alleen om te oefenen, maar ook om elkaar te
ontmoeten. Ze hebben belangstelling voor
elkaar en voor elkaars persoonlijke leven.” Dit
maakt ook dat mensen niet snel afhaken. “In
de sportschool aan de Van Vollenhovenkade
zijn zo’n 100 mensen die daar al 27 jaar trouw
komen sporten.”
Door de kleinschalige aanpak bij Visser Fysio
zie je dat mensen blijven komen; ze zijn loyaal
aan elkaar. “In grote sportscholen komen
mensen vaak in hun eentje oefenen. Na een
tijdje haak je dan weer af. Je wordt niet gemotiveerd door je omgeving.”
De sportschool in de Brede School De Arcade
is weer een andere aanvulling op het werk van
Peter Visser. De gemeente vroeg hem of hij
ideeën had over hoe hij oudere wijkbewoners
zou kunnen bereiken. In de praktijk blijkt dat
in Roomburg een mengeling van oudere en
jongere buurtbewoners wordt bereikt. En omdat de sportschool het gebouw deelt met de lagere school kwam al snel de vraag naar voren
of Peter Visser ook kinderfysiotherapeuten
in dienst had. “Nee, dus...!” Maar daar kwam
snel verandering in en die kinderfysiotherapeut kreeg het zo druk dat er nu twee zijn.

“Voor de yoga- en de pilatesgroepen hebben
we vakkrachten in dienst, evenals voor Boot
Camp.”
“Het heeft me altijd verbaasd dat Nederlanders heel goed voor hun huis zorgen. En
voor hun auto. En voor hun tuin. Maar hun
lichaam onderhouden.............. Bewegen is
nodig. Gelukkig is het nu veel normaler dan
vroeger. Bewegen houd je alleen maar vol als
je het leuk vindt. Daarom zijn groepen zo
belangrijk.”
En Peter, nu je zelf een dagje ouder wordt......
Wat zijn je plannen?
“Weet je, als ik alles over zou moeten doen
zou ik precies hetzelfde doen. Ik ben sportfysiotherapeut in hart en nieren. En ik houd
van ondernemen. Het is veel te leuk om te
stoppen. We hebben een heel leuk team met
allemaal gemotiveerde mensen. Humor is
belangrijk bij ons. Ik wil nog wel een tijdje
doorgaan. Ik werk wel wat minder, neem wat
vaker vrij. Ik zal nog zeker een jaar of drie,
vier doen waar ik zo’n plezier aan beleef. En
over mijn opvolging hoef ik me geen zorgen te
maken. We hebben een maatschap.”

Continu in beweging
1977-2017 Visser Fysiotherapie en Sport viert
40-jarig bestaan.
Een goede reden voor een feest
aanbieding!
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Fysiotherapie specialisaties:
Groepslessen:
• Sportfysiotherapie
• Sport je Fit
• Manueel therapie
• Sport je Slank
Kinderfysiotherapie
•
• Pilates
• Schouder, knie en heuprevalidatie • Yoga
• Medical taping
• BodyShape
• Bootcamp
• Dry needling

jaar een begrip in
Leiden en omstreken

Van Vollenhovenkade 20A, Leiden, T: 071 - 51 23 111
Octavialaan 61, Leiden, T: 071 - 75 05 290
www.visserfysio.nl
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Jasper Boyce toekomstig Kart-kampioen!

Praktijk voor
osteopathische
geneeskunde

Wist u dat er een Max Verstappen in spe in Meerburg woont?
Zijn naam is Jasper Boyce. Hij is 12 jaar oud en woont in de Zaanstraat.
Vorig jaar kreeg hij voor zijn verjaardag een dagje karten cadeau
en hij was gelijk verkocht!
De eerste keer dat Jasper deze sport beoefende
wist hij: hier wil ik verder mee! Op internet
vond hij de website van NJIKV en werd lid
van deze Jeugd Indoor Kart Vereniging. Door
het succes van Verstappen is er op dit moment
een wachtlijst, maar toen gelukkig nog niet.

Smaak te pakken

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

(Ankie Verlaan)

Jasper heeft al snel de techniek onder de knie
gekregen en is in 2016 zelfs geëindigd met de
snelste rondetijd van de vereniging bij de “Van
der Ende Racing Inn”. Dit smaakte naar meer.
Dit jaar wil hij meedoen met het Nederlands
Kampioenschap Huurkarts en de Dutch Belgium Kart Challenge op circuits in Nederland
en België. De wedstrijden beginnen in maart
en gaan door tot december 2017.

Sponsoren gezocht

Met zijn eigen kart traint Jasper op buitenbanen in Nederland, maar zijn passie blijkt wel
meer te kosten dan de gebruikelijke sporten.
Jasper zoekt dus naar hulp en sponsors: wie
heeft er bijvoorbeeld ruimte om zijn kart
droog te stallen? En wie wil als particulier of
bedrijf Jaspers wedstrijden sponsoren? Voor
meer informatie over Jasper, zijn vraag naar
steun en zijn resultaten in verschillende wedstrijden, kun je terecht op zijn website: www.
jasperboyce.com.

Wij wensen Jasper veel succes!

ELLEN MASSARO
p ro f e s s i o n a l o rg a n i z e r

Gun jezelf overzicht en ruimte:
•

op je bureau

•

in je huis

•

in je computer en..

•

in je hoofd!

Ik help je erbij!

www.e lle n mass aro. n l
e lle n @ e lle n massaro. n l
07 1 5 4 24 331
Facebook: @vaneenandereorde
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Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?
Heeft u ook zo’n ‘favoriete’ plek in de wijk
waarvan uw hart sneller gaat kloppen. Laat
hem vastleggen door fotograaf Rob Beurse.
Hij wil graag van die mooie plekjes in onze
wijk foto’s maken en een foto van u op of bij
die heerlijk plek. Hij combineert die foto met
een klein stukje tekst van u over waarom die
plek uw favoriete plek is. Een van die foto’s (uw
keuze) krijgt u van hem als bedankje (digitaal).
In de komende uitgaven van de Romekrant
wordt steeds één van die favoriete plekjes met

het bijbehorende tekstje opgenomen.
Uiteindelijk zullen de foto’s en dat kleine stukje
tekst leiden tot een tentoonstelling.
Doet u ook mee?
Wilt u hieraan meedoen? Neem dan contact
met Rob op via: email info@robbeursefotografie.nl, of mobile 06 - 511 637 80.
Of loop eens binnen bij de Arcade. Hij is daar
regelmatig te vinden in zijn studio.

Iedere ochtend
geniet ik tijdens mijn ontbijt van het
uitzicht over de wijk. De rode daken,
de kerktorens, het groen en in de verte een
molen. Maar meer nog geniet ik van de
wolken, “mijn Haagse School luchten” iedere
dag anders. Soms dreigend en donker, soms
speelse schapenwolkjes, heerlijk!
Reini
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ADVERTENTIE

(Ankie Verlaan)

Rijschool Roomburg

Wijkvereniging Waardeiland waardevolle buur
De afgelopen maanden is er, op initiatief van de gemeente, veel overleg geweest met de andere
wijken in ons district Roodenburg: de Professorenwijk, Tuinstad-Staalwijk, het Waardeiland
en Cronesteyn. Tijdens deze overleggen bleken onze wijken opvallend veel te delen met Het
Waardeiland. Het behoud en de uitbreiding van voorzieningen, zoals het buurtcentrum en de
IJsselkade en een oplossing voor de verkeersdichtheid op de Hoge Rijndijk en de Van der Madeweg, vormen bijvoorbeeld een gezamenlijke behoefte. Reden dus om onze ‘buren’ eens op te
zoeken. We spraken met Paul Willems, sinds vier jaar voorzitter van de Vereniging Waardeiland.

Vlot, veilig en
zelfstandig
leren autorijden

passie
voor uw huid

Voor 30 lessen
à 60 minuten
slechts € 975,-

Volg ons op Facebook

Boek gratis
een proefles op

rijroomburg.nl
06 - 44470006

Samen met de buren

/schoonheidssalonfijn

WELLNESS

BEAUTY

MAKE-UP

WORKSHOPS

MASSAGES

HUIDADVIES

www.schoonheidssalonfijn.nl
Vitruviusstraat 109 | 2314 CT Leiden (Roomburg) | T 06 - 12656133 | mirjam@schoonheidssalonfijn.nl

06 -12656133

Paul woont sinds 2006 op het Waardeiland
en werd vier jaar geleden tijdens een ALV
gevraagd als voorzitter. “Ik wilde wel proberen
wat nieuw leven in de Vereniging te brengen.
Er waren nog wel activiteiten voor ouderen,
maar voor de groepen van 6 tot 16 en 30 tot
50 was er eigenlijk geen aanbod meer, terwijl
die groep wel toenam. Gelukkig was er al snel
een groep jongere initiatiefnemers die nieuwe
activiteiten ging ontwikkelen. De wijkbarbecue is nieuw leven ingeblazen en er wordt
actief meegedaan met de klusdag, Halloween
en de sloepentocht. De nieuwjaarsborrel en de
soosbijeenkomsten met lezingen trekken ook
veel deelnemers. Van de duizend inwoners
is maar liefst twee derde lid en zijn er veertig
actieve vrijwilligers. En die groep groeit nog
steeds!” Paul vindt dit een succesvolle ont-

wikkeling en hoopt dat bewoners nog meer
initiatieven ontwikkelen op het gebied van
sport en jongerenactiviteiten.

De RoMekrant is op de inspiratiebijeenkomst
voor wijkverenigingen in september 2016 door
de gemeente Leiden genoemd als het voorbeeld op het gebied van burgercommunicatie.
En veel Waardeilanders lezen de krant als ze
hem tegenkomen bij de winkels aan de IJsselkade. Dit interview is nu aanleiding om de
RoMe krant éénmalig te verspreiden onder alle
huishoudens op het Waardeiland.
Mocht u als bewoner van het Waardeiland be-

langstelling hebben voor vervolguitgaven van
deze krant, dan kunt u dat kenbaar maken via
een email aan secretaris@waardeiland.nl.
Wilt u in uw email ook aangeven of u bereid
bent om:
- de krant in uw wijk te verspreiden
- copy aan te leveren over dingen die in
uw wijk spelen, zoals evenementen
- als bedrijf de krant te sponsoren
Paul Willems

Samenwerking tussen wijken
Op dit moment is de Vereniging Waardeiland
nog erg gericht op de eigen wijk, maar Paul
ziet op termijn ook wel mogelijkheden voor
samenwerking met de buren Roomburg en
Meerburg, mits er draagvlak voor is natuurlijk. Paul: “We hebben genoeg overeenkomsten en kunnen van elkaars kracht gebruikmaken. Als er lezers zijn met goede ideeën voor
gezamenlijke activiteiten, hoop ik dat ze bij
ons of bij jullie aan de bel trekken. Wij willen
in ieder geval graag aan de slag!
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Jong ontmoet Oud
12

Tijdens de gesprekken over de wijkenvisie werd vanuit het zorgcentrum Roomburgh de wens
geuit om jongeren in de wijken meer in contact te brengen met ouderen. Voor zo’n ontmoeting zou het zorgcentrum de meest geschikte plek zijn. Er werd zelfs gesproken over het
verplaatsen van de peuterspeelzaal van Matilo naar een plek bij het zorgcentrum. Zover is het
nog lang niet, maar een eerste stap is al wel gezet.
Op woensdag 1 februari kwam er, op initiatief van Roomburgh, Libertas en de Cornelis
Joppensz school, een klas kinderen van deze
school naar het restaurant om daar voorgelezen te worden. Het restaurant was goed bezet
met bewoners van Roomburgh, mensen uit de
omgeving en de trouwe vrijwilligers, toen daar
24 kinderen van klas 2 binnenkwamen met
hun meester Alex Duivenvoorde en stagiaires.
De kinderen namen plaats in een kring op de
grond en de meester begon met voorlezen uit
het boek ‘Wie zit er op de wc?’.
Het verhaal gaat over veel verschillende (en
goed getekende) dieren die hoge nood hebben
en wachten voor de dichte wc-deur, waarachter een ander dier rustig zijn boek zit uit te
lezen. De meester leest niet alleen voor, maar
speelt ook zijn rol als wachter die heel nodig
moet. Hij stelt de vragen die in het boek staan
aan de klas, maar de antwoorden komen ook
van de meeluisterende ouderen.
Het voorleesuur is dus heel goed begonnen en
voordat het tweede boek wordt voorgelezen
gaan de kinderen nu zelf even naar de wc en

drinken limonade aan tafel met de ouderen.
De dames hebben intussen zelf wat wensen
geuit: wordt er ook nog gezongen? Dus na de
pauze zingen de kinderen het morgenlied en
het lied: 12 maanden bij elkaar is samen een
jaar. Het publiek geniet. Dan vraagt de meester: “Wie wil het boek: Kom uit die kraan”
voorlezen? Een 93-jarige oud-onderwijzeres
steekt enthousiast haar vinger op en loopt
achter haar rollator naar de voorleestroon. Bij
dit boek raakt de aandacht van het oude publiek eerder weg dan die van de kinderen. Zij
luisteren en kijken aandachtig en de oude juf
kent nog alle didactische principes van duidelijk spreken en iedereen rustig alle plaatjes
laten zien. Ze krijgt applaus en dan is het tijd
om terug te gaan naar school. ”Nee”, roepen
de kinderen en de ouderen lachen. Deze eerste
ontmoeting van jong en oud verliep succesvol:
een verbeterpunt is de geluidsinstallatie, maar
het geheel is voor herhaling vatbaar, zeker met
zo’n kei van een docent.

Bewoners van de wijken zien regelmatig op maandagochtend een groep wandelaars met
rolstoelers en rolstoelduwers door onze wijken lopen. Er wordt enthousiast gekletst en goed
naar de tuintjes en vogeltjes gekeken: deze tochtjes zijn duidelijk een succes. Dat succes is
ongeveer drie jaar geleden gestart met een initiatief van Ann Lek, vrijwilligster van Zorgcentrum Roomburgh.
Ann Lek woont zelf in Nieuwveen, maar haar
man heeft in het zorgcentrum gewerkt en
haar dochter werkt er nog. Zo ontdekte ze dat
er behoefte was aan uitstapjes voor de bewoners, maar ook dat er behoefte was bij nieuwe
wijkbewoners om op deze wijze in contact te
komen met anderen. Mevrouw Lek had ook
al samen met haar man een reisbureautje opgezet om rolstoelers mee te nemen naar uitjes
in de Keukenhof, winkelcentra, kerstmarkten
en buitenplaatsen als kinderboerderijen, de
Vlietlanden en Avifauna. Voor mensen die
deze uitjes niet meer alleen, of met de eigen
familie kunnen maken, is het een feest. Maar
ook de vrijwilligers genieten ervan, al is het
alleen al door de voldoening. De jongste
vrijwilliger is 57 en de oudste bijna 71, dus we
kunnen nog heel lang actief zijn. Ook mannen
zijn van harte welkom. Er zijn op dit moment
al meer vrijwilligers nodig, maar als straks de
nieuwe aanleunwoningen opgeleverd worden,
zal de behoefte nog groter worden.
Dus: probeer het eens!

Op maandagochtend vindt de wandeling
plaats van 10 tot 12 uur. Er wordt gezamenlijk
koffie gedronken in het restaurant van Zorgcentrum Roomburgh. Op woensdag is er van
10 tot 12 een wandeling voor mensen met een
rollator. Op donderdag wordt de planning
voor de volgende week rondgestuurd.
Er wordt bij al onze wandelingen wel rekening gehouden met de weersomstandigheden
Ook voor deze wandelaars worden steeds
nieuwe ideeën ontwikkeld, zo zijn de wandelaars op 6 en 8 maart ontvangen in basisschool de Arcade voor een kopje koffie in het
kader van “Jong ontmoet Oud”.
Van 13 juni tot 6 september wordt in samenwerking met IVN op maandag een rollatorwandeling georganiseerd in parken en duinen. De laatste wandeling vindt plaats in het
Olympisch Stadion in Amsterdam voor een
landelijke afsluiting van dit evenement.
Hebt u vrije tijd, loop dan eens een keertje
mee en laat u inspireren. Aanmelden kan bij
het zorgcentrum. Telefoon 071-589 22 00

De wandelclub

(Ankie Verlaan)
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(Ankie Verlaan)

Leidsche Kunst in Matilo
Op dinsdagochtend loop ik de grote zaal van Matilo binnen en tref ik, ook al is het
voorjaarsvakantie, tien geconcentreerd werkende mensen aan. Ze tekenen, schilderen of krijten naar voorbeelden van foto’s of van beeldjes die daarvoor zijn neergezet. Aan een van de tafels zit een man met een opvallend, en daardoor bekend uiterlijk. Het is docent Justus Dick Bakhuizen van den Brink. Dick voor zijn cursisten.
Ik ben benieuwd; wat is dit voor bijzondere groep?
Dick stelt vooral vragen en geeft pas aan de
hand van de antwoorden instructies. Als een
echt goede docent gaat hij opbouwend te
werk: “Ben je tevreden over wat je hebt gemaakt? Dan laten we het toch zo!” De leerlingen zijn niet alleen bezig met hun werk, maar
hebben ook een goed en gezellig contact met
elkaar. Een van hen spreekt mij meteen aan:
hij is oud-schoolmeester, 91 jaar en komt wekelijks op de fiets uit de Merenwijk naar deze
lessen. Hij beoefent zijn hobby al dertig jaar
en doet mee aan tentoonstellingen zoals in de
bibliotheek bij de Burcht. Met moeite maak ik
me los van zijn boeiende verhalen.

Leidsche Mondialen
Naast het lesgeven schildert Dick vooral in
zijn atelier en exposeert hij met vrienden en
collega’s veel in Leiden en omgeving. Hij is
voorzitter van de ‘Leidsche Mondialen’, een
kunstcollectief voor schilders, schrijvers,
dichters en fotografen. De basis voor dit collectief ligt in private ellende: door scheidingen
dreigde voor sommige leden verlies van hun
kunstwerken aan schuldeisers. Door een slimme opzet kochten vrienden en familieleden de
werken op en konden ze geëxposeerd worden
door het collectief. Op dit moment exposeert
het collectief in het gemeentehuis in Katwijk,

maar werk hangt ook bij Zorgtalent en in
bibliotheken en in winkels, zoals bakkerij Us
Bertus.
Lessen in Matilo
Dick heeft zijn atelier aan de Haagweg. Het
is niet gemakkelijk om als kunstenaar in je
dagelijks onderhoud te voorzien, maar het
lukt hem aardig. Het betekent wel dat hij altijd
met het werk bezig is en ’s nachts wakker
wordt met ideeën die dan onmiddellijk om
uitwerking vragen. ”Schilderen is de kunst van
egoïsten”, aldus Dick. “Slapen en dan naar het
atelier”. Voorheen was hij als docent in dienst
bij Libertas, maar die tijd ligt achter hem. Hij
werkt nu als zelfstandige en geeft dus ook
les. Per les van twee uur vraagt hij acht euro.
Zijn lessen zijn dinsdag van 10 tot 12 uur en
woensdag van 9 tot 11 en van 13 tot 15 uur.
Sommige werken van leerlingen zijn weleens
te zien in Matilo, maar eigenlijk verdienen
de werken van Dick en zijn cursisten meer
aandacht. Daarom organiseren we als wijkverenigingen deze zomer een expositie. Ik hoop
dat u daar net zo van zal genieten als ik deze
dinsdagochtend heb genoten.

Kunst en cultuur
In onze wijken staan kunst en cultuur voor
jong en oud hoog op de agenda, zoals ook
vaak te zien is in onze krant. Wij hopen dat
onze artikelen over schilders en fotografen de
lezers inspireren. Laat het ons vooral weten
als u ook met uw artistieke activiteiten in onze
Romekrant wilt verschijnen.
Tijdens ons Romefeest op 9 september dit
jaar is er weer plaats voor muzikanten en dj’s
op ons podium. Meld je dus snel aan bij:
ankie.verlaan@xs4all.nl Daarnaast willen wij
in diezelfde periode een tentoonstelling organiseren van werken van schilders, tekenaars
en fotografen uit onze wijken. Meld je nu aan
op hetzelfde mailadres.
Vanuit onze wijken, met een grote variëteit
aan bewoners, is er ook veel belangstelling
voor andere vormen van kunst en cultuur,
zoals dans en theater. Leiden heeft een mooi
aanbod met de oudste schouwburg, de Stadsgehoorzaal en het intieme Ins Blau. Ook voor
kinderen is het aanbod groot. Let op, dames
en heren, eind april, begin mei verschijnt de
cultuurgids van Leiden. Dit jaar met het volledige aanbod in de stad: de theaters presenteren weer samen hun programma, maar ook
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gezelschappen als de Veenfabriek, Imperium
en het PS-theater geven daarin een vooruitblik op het seizoen 2017-2018. De gidsen
zijn op veel plaatsen te vinden onder andere
in boekhandels en op het stadhuis en in de
theaters zelf.
Mooi nieuws is ook dat het PS-theater bezig is
met het voorbereiden van een theaterproductie die in het park Matilo wordt opgevoerd en
met een wijkproject Meerburg/Roomburg. We
houden u op de hoogte.
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Vanguard - State of Art - Dstrezzed - Cavallaro - Jaggy - Mason’s - Olymp
Tommy Hilfiger - Brax - Mac - Woolrich - Save the Duck - Fortezza - Bob
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7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
Bas de Wit Mode
Vijf Meiplein 96 - 2321 BR - Leiden
Tel: 071 528 89 88
www.basdewitmode.nl

Roomburg, een “anders dan anders wijk”

(Gerda Jans)

Gesprek met Inge van den Berg en Marianne Oosterop
We hebben afgesproken in de Brede School
de Arcade. Inge werkt bij de gemeente Leiden
en is architect, Marianne is uitgever. En dat
is ook precies wat hen bindt. Inge heeft een
boek geschreven over gebouwen in Leiden.
Het heet “Bouwen in Leiden”. En het gaat over
nieuwbouw om precies te zijn. En Marianne
heeft dat boek uitgegeven.
Inge vertelt enthousiast: “Roomburg is een
heel bijzondere wijk. Er staan hier bijzondere
gebouwen. En het is zo jammer dat heel veel
mensen dat niet weten. Ik praat graag over
Leiden en alle nieuwbouw. In mijn boek bespreek ik de Leidse nieuwbouw vanaf 1994.”
Roomburg neemt een speciale plaats in. “Ik
wil hier, in deze wijk, graag een lezing geven, samen met Michelle de Roo en Frank
Kalfshoven. Ik wil dan iets vertellen over de
gebouwen en de ecologische opbouw van
de wijk. Michelle werkt bij de gemeente als

landschapsarchitect. Zij zal onder meer praten
over hoe je de lucht schoon kunt houden
en wat bewoners zelf kunnen doen om hun
wijk groen en gezond te houden. En Frank
Kalfshoven is hier in de wijk bekend als de
ontwerper van Park Matilo. Hij is hier vaker
geweest en zal deze keer vertellen over de
verschillende sferen in het park.”
De aanleiding om hier te komen praten is
het boek dat Inge heeft geschreven. Maar het
boek beschrijft meer dan de wijk Roomburg
alleen. Per tijdsperiode wordt de nieuwbouw
beschreven, met kaartjes waarop je kunt
terugvinden waar de gebouwen staan. En er
staan prachtige foto’s van de gebouwen zelf in
het boek. Een ding heb ik wel geleerd: er valt
nog heel veel te ontdekken in onze stad van
ontdekkingen!

State of Art Store Leiden
Nieuwe Rijn 11
2312 JC LEIDEN
Tel: 071 362 71 82

PEDICURE aan huis
Heeft u last van eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende
nagels of wilt u gewoon uw voeten laten verzorgen?
Ik ben gediplomeerd pedicure (pro voet).
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lezing in De Arcade

16
MEI

Op 16 mei komt er een lezing in De Arcade, met als thema:

“Roomburg: van legerplaats naar duurzame woonwijk.
Wat wordt de volgende stap?”

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

www.denelzenschoenmode.nl

Voor een afspraak belt of mailt u naar
Diedka Maasdam,

071-8896431, 06-38132916.

diedka.maasdam@gmail.com

Aanvang, 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
De avond duurt tot ongeveer 22.15 uur en de toegang is gratis.
Tijdens de avond is het boek “Bouwen in Leiden; 1994 – 2015>”
van Inge van den Berg ook te koop (prijs: €29,95).
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(Gijsbert Groenveld)

NABESTAANDENCAFÉ VELDHEIM:

OVER LEVEN EN DOOD
Jan Hulzinga uit Roomburg en Tony van der Haar uit Meerburg zijn beiden betrokken
bij het Nabestaandencafé Veldheim op begraafplaats Rhijnhof. In de Mors dus, niet
echt om de hoek. Maar wel een bijzonder project, waar ze graag meer over vertellen.
Jan werkt bij GGZ Rivierduinen onder andere
met groepen voor nabestaanden van zelfdoding. Tony is sociaal werker bij zorg- en
welzijnsorganisatie Libertas Leiden in de
Mors. Via hun werk raakten ze betrokken bij
het Nabestaandencafé Veldheim, een initiatief
van bestuur en directie van de grootste begraafplaats van Leiden. Het onlangs gebouwde
theehuis is op bepaalde zondagen open voor
mensen die willen praten over hun verlies,
gelijkgestemden willen ontmoeten, ervaringen
willen uitwisselen en troost bij elkaar willen
zoeken. Het Nabestaandencafé Veldheim
startte in januari 2016 en werd sindsdien druk
bezocht.
Praten als preventie
Jan: “Het Nabestaandencafé is belangrijk voor
mensen waar ik mee werk en ik vind het dan
ook vanzelfsprekend dat ik betrokken ben.
Het past niet altijd in mijn werkuren, maar
ik steek hier graag m’n vrije tijd in. Veldheim
is eigenlijk een soort preventieproject. Door
te praten en mensen te ontmoeten kun je tot
steun zijn en voorkomen dat ze wegzakken in
somberheid of een depressie ontwikkelen en
daardoor in het hulpverleningscircuit terecht
komen. Door ondersteuning en contact met
lotgenoten kunnen ze langzamerhand zelf de
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draad van hun leven weer oppakken.” Tony is
sociaal werker in de Mors en was als zodanig dan ook een geïnteresseerde partij. “Als
opbouwwerker ben je altijd in de weer met
het ondersteunen van projecten in je wijk.
Daarom heb ik dat ook gedaan bij het project
Veldheim.” Jan en Tony werken samen met samenwerkingspartners Hospice Issoria, Radius,
Humanitas en een Humanistisch raadsvrouw
aan de invulling van het jaarprogramma.
Jaarprogramma
Bij ieder café wordt onder professionele begeleiding een thema besproken en is er ruimte
voor ontmoeting. Het Nabestaandencafé is
bedoeld voor iedereen met een rouw- en verlieservaring, voor naasten van rouwenden en
belangstellenden.
Thema’s die komende tijd besproken worden
bij het Nabestaandencafé:
21 mei: Verlies van levenloos geboren
kinderen
2 juli: Taken die op de nabestaande afkomen
27 aug: Rouw en depressie
24 sep: Mindfullness bij rouw
5 nov: Wat betekent de manier van sterven
voor rouw
17 dec: Hoe overleef ik de feestdagen?

Inloop steeds vanaf 14:00 uur, programma
vanaf 14:30 tot 16:00 uur. Belangstellenden
hoeven zich niet aan te melden, maar kunnen
gewoon binnenlopen. Er zijn (vrijwillige)
gastheren en gastvrouwen.

Jan en Tony in de wijk
We krijgen het over de plek in Leiden waar
zowel Jan als Tony wonen. Jan was al bij het
zien van de bouwtekening verliefd op het huis
dat hij nu sinds elf jaar bewoont in de Octavialaan. De wijk met veel rust en afwisselend
groen en wat bedrijvigheid: dat spreekt hem
wel aan. Hij is namelijk middenin natuurgebied de Weerribben geboren in het dorp Kalenberg. De ruimte en de natuur waren daar
een vanzelfsprekendheid. Tony woont in de
Wierickestraat, waar zijn dochters opgroeiden

en nu regelmatig zijn kleinkinderen op bezoek
komen. “Ik heb altijd met veel plezier gewerkt,
maar kijk nu ook uit naar m’n pensioen. Ik
ga nog meer genieten van m’n kleinkinderen
en ik ga ook meer tijd steken in de Wijnvereniging Meerburg. En ik ben graag onder
de mensen. Ooit heb ik op Burendag bij een
oudere dame waarvan bekend was dat zij niet
veel bezoek kreeg, aangebeld. Ik vroeg haar
of ze het leuk vond als ik eens bij haar langs
kwam.” Ze was blij verrast.
Reïncarnatie?
Aan het eind van het gesprek kom ik nog
terug op het onderwerp waar dit gesprek mee
begon. Zouden jullie hier in Leiden begraven
willen worden? Jan is resoluut: “Nee, mijn
man en ik hebben al een graf gekocht, in de
kop van Overijssel. Ik kom daar namelijk
vandaan. Ik ben pas 53 jaar en we bespreken
dit soort onderwerpen altijd open met elkaar.
Vandaar dat we dat nu al geregeld hebben.”
Tony weet het nog niet. Hij is verknocht aan
Leiden en vindt Rijnhof erg mooi, maar is er
niet zo mee bezig. “Als je gelooft in reïncarnatie, is de dood in feite maar een tussenstation,
een lange slaap.” Maar voorlopig zijn beiden
nog springlevend!

DOOD
LUISTER ZOEKEN
BELEVEN ROTS GIDS
NODIG LIEFDE WARM
TIJD STERK DICHTBIJ
ONZICHTBAAR
AANDACHT MENS
SCHOONHEID STIL
RUIMTE SAMEN

mooie uitvaart
persoonlijke
uitvaartbegeleiding
angelique valk
06 53 96 44 20 (24 / 7)
mooieuitvaart.com
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wijkenkalender
2017

19.00 - 23.30

BC Matilo

Dansavond voor 30+

za

14.00 - 16.00

ZC Roomburgh

Optreden Duo Favori

14.00 - 16.00

’t Trefpunt

Filmmiddag, kosten €2,50

20.00 - 13.30

BC Matilo

Popconcert Turnaround

14.00 - 16.00 ’t Trefpunt
di
				
				

14:00 - 16:00 ZC Roomburgh
				

Jukebox, muziekprogramma 		
voor de jeugd van toen

za 29 13.15 - 17.00 Zelfregiecentrum Roofvogeldemonstratie in Katwijk
				
verzamelen bij BC Matilo
zo

30

6
9

Mei

10.00 - 15.00

BC Matilo

Rommelmarkt

19.00 - 23.30

BC Matilo

di 16 14.00 - 16.00 ZC Roomburgh
				

16
16

Klassieke muziek, beluisterd en
besproken met Agnes Luk
kosten €2,50
Optreden Mondorgelclub
Excelsior

’t Trefpunt

Filmmiddag, kosten 2,50

19.30 - 22.00 De Arcade
di
				

Lezing over gebouwen in
Roomburg

di

14.00 - 16.00

Dansavond voor 30+

za 20 13.00 - 1700 Zelfregiecentrum wildplukken met Ellis van Plant				
Aardig verzamelen bij BC Matilo
za 27 13.00 - 17.00 Zelfregiecentrum Ezelwandeling verzamelen bij
				
BC Matilo
di

UITGELICHT
vaste activiteiten
Het Zelfregiecentrum in BC Matilo is vanaf nu open op

dinsdagmiddag van 13.00-17.00 uur en
zaterdagmiddag 13.00-17.00 uur.
Een plek waar niks moet, maar waar je dingen doet waar je blij van
wordt waar je geen etiket of indicatie nodig hebt.
Bijzondere uitstapjes vindt u op de kalender.

Pittig Bakkie, elke maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.

Vrouwen uit Meerburg en Roomburg zijn van harte welkom.
Ontmoeting, ontspanning, zorg voor- en met elkaar.
Deel je wensen en maak dat je droom werkelijkheid wordt.

De Knutselclub

(4-12 jaar) is elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur in BC Matilo.
Hier wordt in een gezellige sfeer gespeeld en geknutseld.
Compleet programma Matilo: libertasleiden.nl

30 15.00 - 16.30

ZC Roomburgh

Lezing: van Lourdes tot Fatima

Resto van Harte

Iedere maandag kan je hier voor €9,50 heerlijk eten,
Restaurant Roomburgh. Aanmelden bij de receptie: 071-5892200

Roompot VC Roomburgh

1 x per 2 weken op woensdag 18.00-20.00 uur
(aanmelden bij Jolanda Swart 071-7074200)

VC Roomburgh

iedere woensdag Spelmiddag van 13.45 - 15.45 uur
iedere donderdag Bingo
van 14.00 - 16.00 uur.
Iedereen kan meedoen!

Buitenyoga

In mei en juni, iedere woensdag van 11.30 tot 12.30 uur in de
Kloostertuin Park Matilo

‘t Trefpunt

1 x per 2 weken op dinsdag 14.00 - 16.00 film- of themamiddag bij
Radius Trefpunt, Professorenpad 1 aan de overkant van het kanaal.

Juni

wo 7 14.00 - 16.00 ZC Roomburgh
				
za

19.00 - 23.30

17
20
20
27

14.00 - 17.00

Zelfregiecentrum Ezels knuffelen

14.00 - 16.00

’t Trefpunt

Filmmiddag, kosten €2,50

14.00 - 16.00

ZC Roomburgh

optreden De Gate Zangers

14.00 - 16.00

ZC Roomburgh

Filmmiddag

BC Matilo

14.00 - 16.00 ’t Trefpunt
di
				
za
di
di
di

Modeshow en verkoop
Kloostermode

10
13

Dansavond voor 30+
Themamiddag St. Lezen en
Schrijven, kosten €2,50

Juli

za 22 13.00 - 17.00 Zelfregiecentrum wandelen in de Katwijkse dui				
nen. Verzamelen bij BC Matilo

Buurtcentrum Matilo,

ADRESSEN

15
di 18
di 18
za 22
vr 28

za

April

Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden
071-5412515
E-mail: Matilo@libertasleiden.nl

Zelfregiecentrum,

Zaanstraat 126, e-mail zelfregiecentrumleiden@gmail.com
www.zelfregiecentrumleiden.wordpress.com

Brede school De Arcade,

Octavialaan 61, 2314 BN Leiden
Tel. 071-5464060
E-mail: a.rozeboom@bredeschool-de-arcade.nl

Zorgcentrum Roomburgh,

Hof van Roomburgh, 2314 ZC Leiden
Tel. 071-589 2200

’t Trefpunt,

Professorenpad 1, 2313 TA Leiden
Tel. 06 11450737

Vrijwilligers gezocht
Woonlocatie de Schakels is gevestigd in de
wijk Roomburgh aan de Liviuslaan. Hier
wonen mensen met een beperking in een
appartement waar ze begeleiding ontvangen.
De cliënten die hier wonen doen graag leuke
activiteiten en gaan graag op pad.
Hiervoor zoeken wij:
vrijwilligers die graag onbetaald onze cliënten
willen ondersteunen. Samen eens wandelen,
naar de stad, museum of naar de bioscoop
gaan. Er zijn ook cliënten die graag vissen of
eens een keer naar het Leidse Hout gaan. Voor
één cliënt zoeken we iemand voor regelmatig

bezoek. Komt u in het weekend eens gezellig
bakken en koken met een aantal cliënten?
In de zomer zoeken we ook mensen die op de
markt in het Matilo park willen helpen. Heb
je een paar uurtjes voor een langere periode
de tijd, dan komen we graag in contact met
jou. Samen kunnen we dan de mogelijkheden
bespreken.
Wij bieden:

goede begeleiding;
WA-verzekering tijdens de activiteiten;
een grote betrokkenheid bij onze organisatie;
een duidelijke samenwerkingsovereenkomst;
onkostenvergoeding;
een dankbare (glim)lach van onze cliënten;
reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer.

De Stichting betaalt de kosten van het verplicht aanvragen van een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag.
Contactgegevens:
Wil je meer informatie? Neem dan contact op
met Rowan van Rijn via 071 546 40 70
of mail naar rowan.van.rijn@gemiva-svg.nl

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
VOOR HULP AAN OUDEREN
MET DE COMPUTER

Vrijwilligers gevraagd

voor de organisatie van het

(Ankie Verlaan)

De fietstocht

Het is zondag 12 maart en eindelijk is het
zonnig. We kunnen dus net op tijd de fietstocht gaan maken voor de krant, waarvoor de
deadline aanstaande woensdag is. En wij zijn
niet de enige fietsers: iedereen lijkt wel naar
buiten te gaan om te genieten van de lente. We
hopen dat het de komende maanden ook goed
fietsweer gaat worden, zodat velen deze mooie
tocht van 44 kilometer kunnen maken. Wij
zagen de eerste lammetjes al en straks worden
dat er vast meer. Vanuit de wijken Roomburg
en Meerburg fietsen we naar de Roomburgerweg om vanaf knooppunt 69 naar 70 te rijden.
Let op: sinds kort zijn er meer knooppunten
ingevoegd. Zo passeren we 16, 09 en 03 om
bij 90 Voorschoten in te rijden. Via 57 gaan
we naar 91 en dan naar 51, 52 en 55. We zijn
inmiddels in Wassenaar, waar de tocht ons
langs de prachtige groene Landgoederenroute
voert. Let op, want de knooppuntenbordjes
zijn hier vaak verstopt achter andere palen en
bijna op de grond of onder een groene aanslag
niet meer leesbaar en in het chique Wassenaar
valt de kwaliteit van het wegdek tegen. Maar
de mooie omgeving met prachtige landhuizen
en vijvers maakt weer alles goed. We fietsen
door van 54 naar 58 en dan naar 38, 32 en 56.

(Marten Ris)

We zijn dan in de omgeving van Den Haag
en Voorburg met aan de rechterkant veel flats
en links veel sportvelden en parken. Via 73
en 72 fietsen we door de knusse Herenstraat
van Voorburg, met zijn mooie oude huizen,
kleine winkels en het museum Swaenstein
richting knooppunt 69. Onder het spoorwegviaduct door vinden we aan de linkerkant het
Huygensmuseum. Constantijn en Christiaan
Huygens waren belangrijke geleerden en
staatslieden uit het Hollands verleden en van
de overblijfselen van hun oude woonhuis is nu
een mooi museum gemaakt dat gerund wordt
door vrijwilligers en op zaterdag en zondag te
bezichtigen is. Na een bezoek aan dit museum en de hoftuin, fietsen we weer terug naar
knooppunten 74, 75 en 77. Overigens is er
in Voorburg genoeg gelegenheid voor een
kopje koffie en anders wel in Leidschendam
en Stompwijk, waar onze tocht doorheen
gaat. Via 79, 80, 96, 98, 84, 51en 50 komen
we weer in onze wijken aan bij knooppunt 69.
Wij hebben inmiddels in Cronesteijn de eerste
ooievaars gezien en verder heel veel lentebeloften: het groen loopt uit, de bloesem komt
en de kinderen spelen buiten!

Wijkenfeest

Voor de computerclub IG Meerburg zijn
wij op zoek naar vrijwilligers die onze leden
kunnen ondersteunen in het omgaan met de
computer, zoals:
· een e-mail bericht maken en ontvangen.
· documenten of foto’s in de juiste mappen
plaatsen
· het gebruik van internet
· een account aanmaken voor bijv. DigiD
· opslaan van foto’s of documenten op een
USB-stick enz.

Op zaterdag, 9 september is het weer Wijkenfeest in Park Matilo, met kinderactiviteiten, kraampjes, muziek, open podium
en veel lekkere hapjes!

De computerclub is elke dinsdag, woensdag
en donderdag van 10.00-12.30.
Locatie BC Matilo.

U kunt zich aanmelden bij Ankie Verlaan:
ankie.verlaan@xs4all.nl

Wij zoeken mensen die mee willen helpen
met de organisatie van het feest of op de
dag zelf, bijv. met het opbouwen en weer
afbreken van het feestterrein.
Doet u mee op zaterdag, 9 september a.s?

Er wordt van je verwacht dat je enkele uren
per week beschikbaar bent om de leden te
helpen.
informatie: 071 – 58 90 779
e-mail ig.meerburg@xs4all.nl
website: www.igmeerburg.nl
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(Reini Hulsker)

Een enorme klus!
Misschien heeft u afgelopen tijd weleens gehoord van de Nationale Wetenschapsagenda.
Deze wetenschapsagenda, waarvoor onze wijkgenoot Henk Molenaar alle activiteiten
coördineerde, is niet de eerste wetenschapsagenda die in Nederland is verschenen.
Maar het is wel de eerste, die op zo’n democratische wijze tot stand is gekomen
Nederland behoort tot de wereldtop op wetenschapsgebied, maar om dat niveau te handhaven is aandacht en inspanning nodig. Zo
ontstond bij de ministeries van OCW en EZ
het idee voor het uitbrengen van een nieuwe
wetenschapsagenda. Deze zou leidend moeten
worden voor wetenschappelijk onderzoek en
innovatie voor de periode tot 2025.
In februari 2015 kreeg de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO), de organisatie waarvoor Henk werkt,
het verzoek de coördinatie van dit project
op zich te nemen met als doel de agenda in
november 2015 te presenteren. Een waanzinnig korte periode voor zo’n enorme klus. Er
kwam een commissie met twee onafhankelijke
voorzitters: Beatrice de Graaf en Alexander
Rinnooy Kan.
Al snel ontstond het idee om de Nederlandse
bevolking te betrekken bij de vragen die aan
de wetenschap gesteld werden. Via allerlei
publiciteitskanalen werden alle Nederlanders
uitgenodigd vragen in te sturen. Om de boel
op gang te brengen werd een aantal bekende
Nederlanders verzocht met een vraag de rij
te openen. Zo werden premier Rutte, Katja
Schuurmans en Nick (van Nick en Simon)

Voor het vervolg is
een “Portfolio voor
onderzoek en innovatie” samengesteld
en een “Investeringsagenda”, beide uitgekomen in september
2016. Universiteiten,
hogescholen, onderzoeksinstituten zijn
met vragen uit de
wetenschapsagenda
aan de slag gegaan.
En 100 van de leukste vragen worden
door vooraanstaande wetenschappers
besproken in een
boek dat nog maar
net is uitgekomen:
“Hoe zwaar is licht”.
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gefilmd en die filmpjes werden in De Wereld
Draait Door vertoond en op internet gezet. De
uiteindelijke oogst was overweldigend: 12.000
vragen op allerlei gebied.
In deze enorme hoeveelheid moest orde
worden geschapen. Er werden jury’s samengesteld, waar de vragen naar toe gingen. Er waren vragen bij waarop al een antwoord bestaat,
deze vragen zijn, met de antwoorden, door
museum NEMO in een boekje gebundeld.
Er waren ook vragen bij die eigenlijk gericht
bleken te zijn aan de politiek. De overige vragen werden ingedikt tot 140 overkoepelende
(cluster)vragen, waaronder de ingediende
vragen werden ondergebracht, verdeeld over 5
groepen:
• Mens, milieu en economie;
• Individu en samenleving;
• Ziekten en gezondheid;
• Technologie en maatschappij;
• Bouwstenen van het bestaan.
En het ongelofelijke gebeurde, dankzij keihard
werken was de agenda in november 2015
gereed en kon aan de opdrachtgevers worden
overhandigd. Het is een prachtig boekwerk
geworden, een plezier om door te bladeren.
Voor degenen, die nieuwsgierig zijn geworden, de wetenschapsagenda is nog verkrijgbaar en er is een internetversie, zie
www.wetenschapsagenda.nl

Ondernemers in Roomburg en Meerburg
We wonen aan de groene rand van Leiden.
Maar als je langs het kanaal verder fietst naar
het park Cronesteyn, passeer je een groot,
bijna verscholen terrein waar verschillende
bedrijven gehuisvest zijn. Zo’n plek waar je
’s avonds en in het weekend niet zo makkelijk doorheen fietst. Toch is het een mooi en
dynamisch bedrijventerrein. Er gebeurt meer
dan wij denken: de bedrijven zijn, samen met

Marnix gaat graag met zijn tijd mee.
Zo is hij actief aan het werk om het
bedrijventerrein milieuvriendelijker
te maken door te kijken waar hij
gebruik kan maken van zonnepanelen en hoe er energie bespaard kan
worden. Er zijn veel daken op het
terrein die gebruikt kunnen worden
voor zonnepanelen en er zijn momenteel diverse subsidieregelingen.
Jaap Stokking, de voorzitter van de
wijkvereniging Roomburg en lid
van de Commissie Duurzaam van
Roomburg, heeft daarom eind 2016
“ZonopLeiden” opgericht en zoekt nu
”sparring partners”. Marnix probeert
ZonopLeiden aan het bedrijventerrein te koppelen. Er is ook contact
met Warmtenet Zuid-Holland over
het aanvoeren van afvalwarmte uit
Rotterdam, maar die ontwikkelingen

(Ankie Verlaan)

de winkeliers van de IJsselkade en andere
ondernemers in de wijken, verenigd in de Ondernemersvereniging Meerburg/Roomburg.
De voorzitter is een inwoner van Roomburg,
Jos Maas. De zakelijke leiding ligt bij parkmanager Marnix Zwart, die zelf vanuit Alphen
aan den Rijn werkt.

vergen erg veel tijd.
Behalve met energie houdt de Ondernemersvereniging zich ook bezig met
de ontwikkeling van het terrein als
geheel, dat uit de jaren 80 dateert. Zo
is er een hypermodern glasvezelnetwerk aangelegd, en wordt het terrein binnenkort voorzien van kabel.
Tegenwoordig wordt natuurlijk ook
veel nagedacht over hoe bedrijven iets
kunnen bijdragen aan de maatschappij. Een mooie kans hiervoor ligt in
samenwerking met “De Zijl Bedrijven”, voorheen bekend als sociale
werkvoorziening dat werk biedt aan
de meer kwetsbare mensen uit onze
samenleving. Nu is het veranderd
in een modern re-integratie bedrijf
dat mensen aan het werk helpt. DZB
heeft twee locaties op het terrein. Met
in het hoofdgebouw een grote be-

drijfskantine die men ook kan huren
voor bijeenkomsten of bedrijfsfeesten.
Daarnaast heeft Marnix veel contacten met scholen die stageplekken
zoeken in de diverse bedrijfssectoren.
Dit zijn allemaal zaken waar Marnix
zich voor in wil zetten.
Om meer bekendheid te geven aan
het bedrijventerrein in de stad, kan
men het terrein misschien opnemen
in de Leidse wandelroutes. De Rome-krant heeft hier in elk geval al
jaren zijn weg gevonden. Zo hebben
wij destijds gesproken met het Administratiecollectief, bij de start van het
bedrijf aan de Zaalbergweg. Sindsdien
een van onze trouwe adverteerders!
Zo kunnen we bekendheid geven aan
nieuwe en bestaande bedrijven.

Wie volgt?
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Petrus en Paulus komen weer samen in Leiden
In 2015 besteedden we in de Romekrant aandacht aan de thriller van Jeroen Windmeijer:
“De bekentenissen van Petrus”. Het boek speelde zich grotendeels af in Matilo en aan de
Leidse universiteit, waardoor het voor veel van onze wijkbewoners een herkenbare belevenis werd. En niet alleen voor ons: boekhandel De Kler verkocht alleen al 1500 exemplaren.
En er heeft zich een producent gemeld, Paul Ruven, die samen met regisseur Raynor Arkenbout dit boek wil verfilmen (artikel Leidsch Dagblad 11 februari jl.) De fondsenwerving
voor dit project is inmiddels gestart.
Het Paulus labyrint
Op 26 maart is een tweede Leidse thriller
van Jeroen Windmeijer uitgekomen: “Het
Paulus labyrint” en dit Leidse verhaal is in
De Kler overhandigd aan onze burgemeester,
die ook een kleine rol speelt in het boek. Als
hij namelijk het startschot wil geven voor het
plaatsen van ondergrondse vuilcontainers,
stort hij met graafmachine en al drie meter
de diepte in. Daar blijkt zich een ondergronds
gangenstelsel te bevinden, waar een jongen
wordt gevonden die onder het bloed zit. Hier
begint het spannende verhaal waarin de archeoloog Peter de Haan weer een belangrijke
rol vervult. Jeroen heeft zich voor dit verhaal
laten inspireren door de geruchten dat er zich
tunnels onder de stad zouden bevinden, die
nog dateren uit de tijd van het Spaanse Beleg
om de stad te kunnen bevoorraden. Ook
zouden er onder de Burcht en de Pieterskerk
tunnels lopen. Allemaal geïnspireerd door de
catacomben in het oude Rome. Zulke verhalen wakkeren natuurlijk de fantasie aan en
zeker die van een geniale verhalenverteller als
Jeroen Windmeijer.

Vrijdag, schrijfdag
Het vertellen en spannend schrijven zit
er bij onze stadsgenoot goed in, maar hoe
combineer je dat met een drukke baan in
het onderwijs en een gezin? Iedere vrijdag
besteedt Jeroen volledig aan het schrijven. Hij
begint met een studie over het onderwerp. Na
een half jaar onderzoek en inspiratie opdoen,
besteedt hij dan zijn vrijdagen aan het wekelijks schrijven van een hoofdstuk. Na het
spannende verhaal over Petrus levert dit nu
een thriller op over de andere beschermheilige
van onze stad: Paulus. Ook nu weer komen er
samenzweringen en geheime genootschappen
aan de orde van tweeduizend jaar geleden en
nu. Jeroen belooft om een spannende Leidse
trilogie te voltooien met een thriller over de
Pilgrimfathers. In 2020 is het immers 400 jaar
geleden dat zij Leiden aandeden. Maar eerst
het Paulus Labyrint lezen natuurlijk, bij voorkeur in het zonnetje de komende maanden.

(Ankie Verlaan)

VLECHTHEGGEN
Op zaterdag 25 februari organiseerde de
stichting Stadstuinen Leiden in park Matilo
een cursus heggen vlechten. Wat zijn Vlechtheggen en waar dienen ze voor?
In de tijd van de Romeinen was er nog geen
prikkeldraad. Om gewassen te beschermen
tegen indringers, of om vee juist binnen de
omheining te houden werden vlechtheggen
aangelegd. Dit zijn heggen waarbij levende,
stekelige struiken in elkaar worden gevlochten
om zo een ondoordringbare haag te vormen.
In het park Matilo wordt om de Stadstuinen
een vlechtheg aangelegd.
Gelukkig maar, want vlechtheggen vormen
prachtige lijnen in het landschap en leveren
bovendien een grote bijdrage aan de biodiversiteit: de heggen vormen een schuilplaats
voor vogels en kleine zoogdieren en leveren
stuifmeel voor insecten.

Caesar beschrijft in zijn verslag van de Gallische oorlog deze vlechtheggen, die ook voor
Romeinse soldaten ondoordringbaar waren.
In Nederland zijn deze heggen sinds de komst
van het prikkeldraad grotendeels verdwenen
maar op verschillende plekken worden ze
weer hersteld of opnieuw aangelegd.
Er zijn weer stadstuintjes beschikbaar voor
wijkbewoners. U kunt zich aanmelden via
de website: www.stadstuinenleiden.nl
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(Marga Alferink)

Rond de Stadstuinen zijn struiken geplant die
als ze groot genoeg zijn tot heg worden gevlochten. Dit groeiproces heeft tijd nodig …...

Zijn de stammen dik genoeg, dan kunnen
ze worden ingezaagd en kunnen de struiken
worden gevlochten. Dat gebeurt in de wintermaanden, als de struiken kaal zijn. In het
voorjaar lopen de struiken dan weer uit en
vormen zo een dichte heg.
Dus…nog even geduld en dan is park Matilo
een stuk landschappelijk cultureel erfgoed
rijker en kunnen we ons een stukje beter
voorstellen hoe Nederland er in de tijd van de
Romeinen uitzag!
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16 vuilniszakken en een trampoline

(Gerda Jans)

schoonmaakactie

Op vrijdag 24 maart hebben we samen met
BSO Smallsteps Arcade een schoonmaakactie
in de wijk georganiseerd. Deze keer hebben
we ons aangesloten bij de landelijke schoonmaakactie. De week voorafgaande aan de actie
heeft de BSO op verschillende manieren en
met verschillende groepen aandacht besteed
aan duurzaamheid. Merijn Tinga was verhin-

r dan
Al meejaar
50

derd, maar komt op een later moment zijn
verhalen vertellen over de plastic soep en zijn
eigen milieu-acties. Op de oudste groep was
zijn dochter een goede vervanger op maandagmiddag. Zij vertelde over wat zij allemaal
heeft meegemaakt op hun boottocht tijdens
het vissen naar plastic. En ze liet een stukje
zien uit het jeugdjournaal waar zij in voorkomt. Ook andere kinderen wisten heel veel te
vertellen over het milieu en over afval scheiden. De jongste kinderen hebben materialen
gesorteerd, wat is hout, wat is plastic etc.

Op dinsdag werd, met de kinderen, het
schoolplein schoongemaakt.
Op vrijdagmiddag was de afsluiting. Nadine gaf de aftrap. De gemeente had prikkers
en handschoenen geleverd. En ze kwamen
meehelpen met een veegmachine. Een paar
kinderen mochten in het voertuig stappen en
meerijden.
Uit de wijk kwamen zo’n tien volwassenen en
kinderen meehelpen. De BSO was er met 8
kinderen en twee begeleiders. We hebben een
uur lang rond de school en langs de slootjes
rommel verwijderd. Best nog een vermoeiend
karweitje! Net zoals vorige keer was het meeste afval toch wel weggegooid plastic. De kinderen deden het prima. Heel enthousiast werd
er naar rommel gezocht. En de oogst was na
een uur: 16 vuilniszakken met afval en een
trampoline!! Die trampoline werd in een sloot
gevonden door een jongen die eerst niet eens
meedeed! Maar hij werd zo enthousiast toen
hij ons zag schoonmaken dat hij zich meteen
aansloot en heel graag de volgende keer weer
meedoet. Dank je wel dat je de trampoline uit
het water hebt gehaald.
In de wijk kregen we ook positieve reacties.
Onze buurtgenoten vonden het een leuk initiatief. Deze keer hadden we alweer een stuk
meer deelnemers dan de vorige keer. We gaan
er vanuit dat het aantal enthousiastelingen
blijft groeien.
Na afloop kregen we allemaal wat te drinken
van de BSO en er waren koekjes. Alle kinderen kregen een schoonmaak diploma.
We kijken terug op een zonnige middag vol
positieve reacties.

Voor al uw onderhoud aan uw woning.
Binnen-/buitenschilderwerk
Isolatieglas
Stukadoorswerk
Timmerwerk
Voor meer informatie bezoek onze website of
onze Facebook pagina.

Hoge Rijndijk 278A • 2314 AL Leiden • Tel.: 071 5234111• info@baartbv.nl
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(Reini Hulsker)

“Welke Democratie?”
Gesprek met onze wijkgenoot, Jan Storm naar aanleiding van zijn recent verschenen
boek over burgerschap en zeggenschap.

R. Ik heb je boek met plezier gelezen. Het
geeft veel stof tot nadenken en discussie.
J. Dat vind ik fijn om te horen, dat is wat ik er
graag mee wil bereiken.
R. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid
literatuur, die je hebt geraadpleegd. Hoe ben je
te werk gegaan?
J. Ik heb jaren zitten puzzelen op boeken uit
de Leidse universiteitsbibliotheek. Ik had geen
vooropgezet plan, maar ik kwam bij het lezen
steeds verbazingwekkende dingen tegen. En
omdat alle schrijvers verwijzen naar eerdere
schrijvers moest ik steeds verder terug. Zo
werd het project almaar groter.
R. Je bent tot de conclusie gekomen, dat ons
democratische systeem gebrekkig werkt. Wat
zie je als de zwakte ervan?
J. Het ernstigst is volgens mij dat de vertegenwoordigende democratie de burgers zo buiten
de deur houdt. Het enige wat zij mogen is eens
in de vier jaar naar de stembus gaan. De invloed van de kiezer kan in ons systeem alleen
via politieke partijen lopen. En op het assortiment partijen, de verkiezingsprogramma’s en
de kandidatenlijsten hebben de burgers totaal
geen invloed; die komen voor hen uit de lucht
vallen.
Dat maakt dat de burgers zich staan te verbijten aan de zijlijn. Ze weten niets beters te
doen dan telkens degenen die aan de macht
zijn wegsturen. Uit frustratie. Ik ben bang dat
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het buitensluiten, wat ons politieke systeem
doet, niet zomaar een politicologisch foutje
is, maar dat het gevolgen heeft voor de hele
samenleving, dat het overal in doorwerkt. Het
buitengesloten zijn maakt de mensen cynisch
en calculerend.
Ons systeem is gebaseerd op de Grondwet,
maar die is ook op weinig democratische
wijze tot stand gekomen. En voor het wijzigen
ervan is in diezelfde Grondwet een heel zware
procedure vastgelegd.
R. Denk je dat de burgers zitten te wachten op
meer zeggenschap? Wij hebben vanuit de gemeente de mogelijkheid gekregen om een wijkenvisie te maken met onze twee wijken. Daar
liggen mogelijkheden om onze toekomstige
leefomgeving met elkaar te bepalen. Maar het
is lastig om mensen hiervoor te interesseren.
J. Ik denk, dat mensen er weer geloof in
moeten krijgen dat er echt naar hen geluisterd
wordt. Dat zal zeker tijd kosten. Ik hoop dat
veel mensen over mijn argumenten en suggesties gaan nadenken en met eigen voorstellen
zullen komen. Nederland is een fantastisch
land om in te wonen, maar ik denk dat het
beter kan.

Het verkiezingsdebat

(Ankie Verlaan)

in Zorgcentrum Roomburgh
Op donderdag 2 maart werd in onze wijken voor de derde keer een verkiezingsdebat gehouden.
Er kwam een enthousiast publiek op af en een mooi aantal verkiesbare Kamerleden uit deze
regio. Arno Bonte van Groenlinks, Frederik Zevenbergen van de VVD, Jan Jaap de Haan van
het CDA, Roelof van Laar van de PvdA, Sun Yoon van Dijk van de SP en Paul van Meenen van
D66 vormden het panel. Tom Leest en Ankie Verlaan leidden het debat en hadden tot taak om
iedereen aan het woord te laten komen en de woordvoerders tegelijkertijd te beteugelen in hun
tijd vretende geestdrift.
Niet alle actuele onderwerpen konden aan de
orde komen, maar de thema’s die voor deze
wijken belangrijk zijn werden uitgebreid besproken. Op alle ontwikkelingen rond de zorg
werd goed ingegaan door de sprekers, van wie
de enige vrouw, Sun Yoon van Dijk, het meest
het woord nam en haar partijvisie naar voren
bracht. Toen vanuit de zaal een vraag werd
gesteld over de bezuinigingen op de zorg voor
jonge mensen met een psychische aandoening, bleek Frederik Zevenbergen aangedaan.
Hij is niet de partij-expert op dit gebied,
maar ging wel meteen op zoek naar een goed
antwoord en sprak na afloop de vragenstelster
nog eens aan. Het onderwerp onderwijs kreeg
natuurlijk veel aandacht van onze stadgenoot
Paul van Meenen, na een gerichte vraag vanuit
de zaal over de klassengrootte. Maar ook
de andere partijvertegenwoordigers spraken
hierover duidelijk hun mening uit.

Jan Storm: Welke democratie?
Uitgeverij De Blauwe Tijger.

Over het onderwerp energie ontstond een levendige discussie tussen Groenlinks, de SP en
de PvdA aan de ene kant en VVD en D66 aan
de andere kant met het CDA in het midden.
Het ging vooral over hogere belasting voor
vervuilende bedrijven, waarbij de tegenstanders constateerden dat de Nederlandse economie wel was opgebouwd door deze bedrijven
en dat een belastingverhoging ze alleen maar
zou wegjagen. Na deze heftige debatten was
er niet veel tijd meer voor andere onderwerpen en ging men al gauw aan de borrel met
een praatje. We verwachten in 2018 met de
gemeenteraadsverkiezingen nog meer belangstelling uit onze wijken, dus een vierde debat
staat al op de rails.
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Lekker lenen, samen delen

FAAS EST.2016

(Saskia Ridder)

FLOWERS AND MORE

Breestraat 119 (tov het stadhuis)
2311 CL Leiden
Tel 0651195977

De techniek maakt het tegenwoordig heel makkelijk om spullen te lenen of te delen. Een auto
reserveer je eenvoudig op internet om ‘m vervolgens met een chipkaart te openen. De hogedrukspuit, statafel of kattenreismandje leen je snel via een berichtje op Peerby of Nextdoor. En
wil je spullen kwijt, dan vind je via een berichtje op de weggeefhoek gelukkige ontvangers. Waarom alles kopen als je het ook makkelijk kunt lenen of delen? Een paar mogelijkheden op een rij.

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur

Feest!
FAAS BLOEMEN MAAKT VOOR
IEDERE GELEGENHEID
HET PASSENDE BOEKET.
HUWELIJK, GEBOORTE,
ROUWWERK OF ZOMAAR.

verjaardag receptie trouwen

borrel BUFFET DANSEN BBQ disco

DINER jubileum AVONDFEEST
www.detuinvandesmid.nl

Voorjaarsproeverij Henri Bloem

in de Oranjerie Hortus Botanicus
Wijnkoperij Henri Bloem en de
Hortus zetten samen de planten
buiten en de wijnen binnen. Geniet
van de prachtige Hortus en proef
& ontdek diezelfde middag uw
favoriete lente of zomerwijn.

ervaren. Dit alles samen met 4 heerlijke
Indonesische hapjes verzorgd door het
Grand Café van de Hortus.

In de Oranjerie treft u 40 uiteenlopende
wijnen aan. Onze vinologen geven u
graag uitleg. Het wijnhuis Marques de
Alfamén laten je Spaans temperament

el bij!
Wees er sn
or 150
Slechts vo
laats!
p
mensen

• Zondag 7 mei van 14.00 tot 17.00 uur
• Deelname € 12,50 p.p.
• Aanmelden voor 15 april: € 2,50 korting

Nextdoor
Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp
voor een betere buurt. In onze wijken zijn al
honderden mensen lid en er wordt van alles
besproken en gedeeld. Verloren fietssleutels en
knuffels worden via Nextdoor teruggevonden,
onderhoudscontracten worden centraal geregeld, schilders en oppassen worden gevonden,
evenementen worden gemeld. Je kunt het zo
gek niet bedenken of je vindt of regelt het
via Nextdoor. Word eenvoudig lid en maak
samen de buurt socialer, schoner, veiliger en
gezelliger.
Peerby
Waarom kopen als je ook makkelijk kunt lenen? Via de app ‘Peerby’ plaats je een oproepje
om een dekzeil, biertap, of ladder te lenen. Of
wat je dan ook maar nodig hebt. Peerby zet
de vraag uit bij je buren die via de app kunnen reageren. Betrouwbaar, snel, makkelijk,
duurzaam, gezellig en gratis. In Roomburg en
Meerburg hebben al zo’n veertig mensen al
de Peerby-app. Als je direct buurtgenoten het
niet kunnen uitlenen, breidt Peerby vanzelf de
kring uit. Op deze manier vind je altijd snel je
accuboormachine, heggenschaar of bakfiets.
Weggeefhoek
Op Facebook heb je de ‘Weggeefhoek 071’.
Ben je je schilderijtje, gordijnen of servies
zat? Staat de waterkoker te verstoffen in de
kast of ben je (of je gezinsleden) uit je kleding
gegroeid? Zet het dan eens op Facebook in de
‘weggeefhoek 071’. Iedereen kan zich hierop
inschrijven en aangeven of hij of zij iets graag
wil hebben. Je kunt als gever kiezen of loten,
net waar je je prettig bij voelt. Iets vragen kan
ook: zo worden er complete babykamers en
inrichtingen bij elkaar verzameld. Handig als
je iets kwijt wil of naar iets specifieks op zoek
bent.

Deelauto
In Roomburg staat een deelauto van MyWheels, ideaal voor als je af en toe een
(tweede) auto nodig hebt maar geen zin hebt
in de vaste lasten van een eigen auto. Betalen
doe je alleen als je de auto gebruikt. Je betaalt
per uur en per kilometer en je kan de auto
bijvoorbeeld ook een uurtje gebruiken. Je
eigen auto verhuren kan ook via MyWheels,
tientallen Leidenaren doen dit al! Jij bepaalt
de prijs per uur en per kilometer, MyWheels
regelt de verzekering en de betaling. Meer info
op www.mywheels.nl of bij Saskia Ridder (0612297412). De auto van MyWheels staat op de
hoek van de Agrippinastraat en de Senecastraat.
Deel je bankje
Ook een leuk initiatief: het BankjesCollectief.
Iedere eerste zondag van de maand kun je je
tuinbank openstellen voor andere leden van
het BankjesCollectief. Voor een kop koffie,
een stuk taart of alleen een praatje. Dat kun je
zelf aangeven. Het is bedoeld om mensen met
elkaar in contact te brengen. Een grappige manier dus om mensen uit je buurt beter te leren
kennen of voor een bijzondere ontmoeting
met een vriendelijke vreemde. Via Facebook
schrijf je je in bij het BankjesCollectief, ook
vind je hier bankjes die graag een nieuwsgierige bezoeker verwelkomen.
Anyjobby
Geen tijd, geen materiaal of geen kennis hoe
een bepaald klusje uitgevoerd moet worden?
Op AnyJobby vind je iemand in de buurt die
je graag wil helpen! Je kunt op deze site ook
aangeven of je zelf beschikbaar bent voor
klussen, zo verdien je makkelijk iets bij. Het
plaatsen en vinden is gratis, voor de klus
betaal je natuurlijk een bijdrage. Jobby’s zijn er
op vele gebieden; huishouden, tuin, klussen,
administratief, vervoer, etc.

• Gratis toegang Hortus
• inclusief 4 heerlijke hapjes
• Aanmelden: leiden@henribloem.nl

Levendaal 96-98 • 2311JN Leiden • Telefoon 071-5121700
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(Ankie Verlaan)

Bon Giorno
Op dinsdagochtend vanaf 09.30 uur kunnen
we in het Huis van de buurt Matilo een cursus
Italiaans volgen. Astrid de Scheemaker, die
zelf een Indische afkomst combineert met een
liefde voor Italië waar ze minstens vier keer
per jaar haar tweede huis bezoekt, geeft lessen
aan groepen van zo’n zes deelnemers. Deze
leerlingen komen van overal: van Koudekerk
tot Leiden zelf. Sommigen hebben een tweede
huis in Italië en anderen willen tijdens hun vakanties kunnen communiceren met Italianen.
Ze leren praten en luisteren aan de hand van
een lesboek en een koppeling met een website, waarmee ze ook thuis kunnen oefenen.
Astrid heeft architectuur gestudeerd en de
opleiding tolk-vertaler gedaan en ervaring

opgedaan met lesgeven aan de talenschool van
de universiteit. Ze blijft docententrainingen
volgen in Italië, waardoor ze ook zelf ondergedompeld wordt in communicatie. Ze geeft
ook les aan het Leiderdorps Volkshuis op
woensdagavond en donderdagmiddag en is in
te huren voor privélessen. Een les van 1.5 uur
kost 11 euro.
De groep cursisten leert elkaar goed kennen
en ontwikkelt dan ook allerlei andere activiteiten met elkaar, zoals filmavonden met de
partners en een glaasje wijn.
Opgeven voor een cursus kan op
aid.scheemaker@casema.nl

Rommel in het Park

(Ankie Verlaan)

Op een dag vond ik een briefje in mijn bus van mevrouw Van der Marel met het verzoek om in
onze krant een oproep te doen aan de jongeren, die vuurwerk knalden en troep neergooiden.
Ze vraagt hen ook eens rekening te houden met bewoners die daar niet zo van gediend zijn.
Ik besluit haar eens op te zoeken in het Hof
van Roomburgh, waar zij in een aanleunwoning woont. Mevr. Van der Marel is 82 jaar en
loopt en fietst nog graag door onze omgeving.
Ze woonde hiervoor in Hazerswoude, maar
de actieve katholieke omgeving van Roomburgh trok haar zeer aan. Ze is afkomstig uit
een familie waar de band met de kerk innig is:
haar zus heeft de bijbel in verschillende talen
vertaald, zoals in de taal van Kameroen, waar
zij heeft gewerkt. Mevr. Van der Marel woont
naar haar zin in Meerburg, maar ze vindt het

heel jammer dat ze, al wandelend door het
park steeds geconfronteerd wordt met de weggegooide rommel. Al die aluminium blikjes
zouden juist verzameld moeten worden en
gerecycled. Ze pleit ervoor om blikvangers te
plaatsen, die jongeren uitdagen om daar hun
afval in te mikken, in plaats van in de heggen
en op het gras.
Je hoeft geen 82 te zijn om het met deze dame
eens te zijn: verzamel je afval en zorg dat het
gescheiden opgehaald kan worden.

De opvoedacademie
Op initiatief van Libertas-medewerkers is in het huis van de buurt Matilo de “opvoedacademie” gestart. Iedere maandag van 9.30 tot 11.30 komen ouders uit deze wijken bij elkaar om
hun ervaringen met de opvoeding en het onderwijs in Nederland te delen en van elkaar te
leren. Er is een programma opgezet dat start met een introductie van het onderwerp. Daarna
is er een uitwisseling van ervaringen en wordt er met spellen dieper ingegaan op gedeelde
waarden en gewoontes.
Op 6 maart start Ali el Ali met de introductie
door zelf over zijn jeugd en culturele achtergrond te vertellen. Hij komt uit Libanon.
Opvallend is, dat er pas in Nederland meer
aandacht was voor de Islam, dan destijds in
Libanon. Ali werd als kind gepest omdat hij
donkerder was dan de mensen om hem heen.
Daarom werd hij de zwarte Ali genoemd. Dat
ging zover dat hij met een stalen borstel probeerde het donkere van zijn huid af te vegen.
De spanningen in Libanon leidden tot zijn
vlucht naar Nederland, waar hij een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam ging
volgen. Na dit voorbeeld volgen de andere
deelnemers.
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Opvallend is dat de meerderheid uit een
gezin komt waarvan de vader in het onderwijs werkzaam was. Deze kinderen werden
allemaal gestimuleerd om hard te werken en
door te leren, waarbij godsdienst geen enkele
belemmering was. Een dame is zelfs docent
Engels geworden en zij wil graag in het huis
van de buurt Arabische les gaan geven aan
kinderen op woensdag vanaf 15.30 uur.
Met veel enthousiasme worden ervaringen
uitgewisseld en plannen gedeeld. Volwassenen
krijgen hier de ruimte om kennis op te doen
waarvan hun kinderen weer kunnen profiteren. U bent van harte welkom om hieraan
mee te doen!

Stand van zaken wijkenvisie
Na het opleveren van de wijkenvisie aan het
college van burgemeester en wethouders is
er nog niet veel gebeurd. Er heeft een overleg
plaatsgevonden tussen de trekkers van plannen uit de wijken en de gemeenteambtenaren,
waarbij duidelijk werd dat er nog veel overleg
gaande is binnen de gemeente.
De stichting Move heeft wel een opdracht
gekregen om met jongeren te werken aan
de opzet van een jeugdraad, maar dat betrof
de basisschoolleeftijd. Over de aanpak van
voorzieningen voor de groep uit de andere
leeftijdscategorie wordt nog overlegd.
Dat geldt ook voor plannen rond de IJsselkade, zoals een jeu-de-boules-baan en meer

marktkramen. Inmiddels is het fietspad over
de Lekstraat aangepakt en zijn er borden
geplaatst om de route naar het park beter aan
te geven, maar dat kan nog veel beter.
Gelukkig is er veel aandacht voor groene
energie (zie hierover ook de andere artikelen
in deze krant) en is er toezegging om een elektriciteitsvoorziening in het park aan te leggen.
Het bestuur van Libertas heeft inmiddels zelf
het initiatief genomen om met de wijkbewoners te overleggen over de toekomst van
het huis van de buurt. Het proces staat dus
gelukkig niet stil, maar meer snelheid is wel
gewenst.
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Matilo biedt podium aan

‘Turn Around’
uit Schiedam

Zaterdag 22 april biedt buurtcentrum Matilo een
open podium aan de bevlogen muziekgroep ‘Turn
Around’ uit Schiedam. Ze zullen om 20.00 uur popen rocknummers ten gehore brengen van bands
als ‘The Police’, ‘Creedence Clearwater Revival’ en
‘Casting Crowns’. Ook zal de band het publiek verrassen met haar eigen geschreven nummers en de
persoonlijk levensverhalen van de bandleden. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren
naar deze groep enthousiaste muzikanten.
De toegang is gratis en
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie over de avond
kunt u bellen met
Mike L’Acosta, 06 1746 0702.

‘Matties van Matilo’

(Ankie Verlaan)

Wist u dat er deze zomer van zondag 6 tot en met zaterdag 12 augustus een gemeenschapskunstproject ‘Matties voor Matilo’ plaatsvindt? Jonge buurtbewoners en hun ouders gaan op
zoek naar wat ons vanuit het Romeinse verleden verbindt en hoe we een echte buurtgemeenschap kunnen creëren.
In de wijken om het park Matilo wonen mensen uit diverse landen, zoals Marokko, Turkije, Syrië en Eritrea. Zo’n 2000 jaar geleden
behoorde een groot deel van deze landen, net
als Nederland, tot het Romeinse Rijk.

kunstproject. Samen met de kinderen en met
vrijwilligers gaan we 5 dagen lang aan de
gang. Door met verhalen te spelen ontdekken
we onze talenten die we gaan inzetten tijdens
dit kunstproject.

Fort Matilo is de plek in onze wijk waar we
die geschiedenis opnieuw kunnen beleven.
Matties zijn vrienden én strijdbare krachten
en met de “Matties van Matilo ”maken we van
de gemeenschap een kunstproject.

We sluiten af op de vroege zaterdagavond 12
augustus met een presentatie van de workshops van de ‘Matties van Matilo’. Let op de
posters en flyers in de wijk en kijk op Facebook ‘Matties van Matilo’ om je op te geven
als deelnemer of als vrijwilliger.

We beginnen met het opbouwen van de
‘soldatenbarak’, het verblijf uit het fort Matilo
waar soldaten woonden en werkten.
In dit raamwerk creëert kunstenaar en buurtbewoonster Ludy Feyen een gemeenschaps-

Vacature

Secretaris Wijkvereniging Roomburg
Het wijkbestuur bestaat uit 6 personen, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. We hebben verschillende
commissies waar je als bestuurslid, samen met vrijwilligers
en andere organisaties in de wijk, aan deel neemt:
Duurzaam, ROME-krant, Communicatie, Verkeer en Sociaal.

Wij zijn op zoek naar een secretaris

In de maanden mei en juni is er elke woensdag van half 12 tot half 1 yoga in de Kloostertuin.

Wat ga je doen?

• Samen met de voorzitter maak je de agenda en de
actielijst voor de bestuursvergaderingen (6 x per jaar)
• Je overlegt met de gemeente of andere werkgroepen
• Meepraten over verbeteringen/veranderingen in de wijk		
• Mee helpen organiseren van evenementen

Wat krijg je daarvoor terug?

• Meer contacten in de wijk
• kennis van de sociale kaart
• Bestuurlijke ervaring
• Een mooie aanvulling voor je CV

Reacties graag naar:
bestuur@wijkroomburg.nl
Voor meer informatie bel je met Liesbeth Dijkdrent
06 505 33 683
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Dit wordt gegeven door Corrie Bocxe,
bevoegd yoga en meditatie-docente uit
Zoeterwoude Rijndijk.
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 mei,
7, 14, 21 en 28 juni.
Totaal 9 lessen: 10 euro per keer. Als je voor
de hele cursus kiest krijg je een korting van
20 euro en wordt het 70 euro.
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de
Eendenkooi, Zoeterwoude-Rijndijk, dus alle
lessen gaan door!
Opgave en informatie: 071 - 542 09 14 of
mobiel: 06-147 444 26.
Per mail: corrie.bocxe@hgt.nu
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fruit
mosterd
bloem
slaap
bont
rokjes
paas
oven

tuig
verteren
zaad
meisje
mijn
boek
pen
pan

Zoekplaatje!
Wat is de locatie op deze foto?
Denkt u het te weten, mail dan uw oplossing,
uiterlijk op 8 mei 2017 naar

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

De oplossing in het vorige nummer van het
zoekplaatje was het steegje op de Besjeslaan,
rechts naast de vier garageboxen.
De oplossing van de puzzel was: Kerstborrel
Els Daamen, Hoge Rijndijk 219, heeft ons de
juiste oplossing gemaild van de vorige keer.
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Apotheek Roomburgh, de apotheek
met een persoonlijke aanpak bij u in
de buurt, waar 90% van uw recepten
dezelfde dag klaar staan
Overstappen is zo geregeld, wij vragen uw
gegevens op bij de vorige apotheek. Neem
wel uw ID bewijs mee
Hof van Roomburgh
12314 ZB Leiden | 071-5661188
www.apotheekroomburgh.nl

Wij staan voor persoonlijke aandacht,
betrokkenheid en flexibiliteit
Fysiotherapie aan huis en ’s avonds mogelijk.
Lid van ParkinsonNet
MS-netwerk
CVA-netwerk
Gespecialiseerd in:
- Orthopedische Revalidatie (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

Wist u dat langs het water in de Aarstraat, die
tussen de Roomburgerweg en de Meerburgerkade loopt, vanaf het voorjaar de Berenklauw volop bloeit? Ooit is, waarschijnlijk in
opdracht van de gemeente, deze begroeiing
geplant om de walkant te verstevigen. Het
probleem is echter dat de weelderige voortplanting in de bloeiperiode grote problemen
oplevert voor kinderen en dieren die de planten aanraken. Berenklauwen zorgen voor pijnlijke wonden. Klagen bij de gemeente heeft tot
dusverre niets opgeleverd. Zelf weghalen van
de beplanting is zeer moeilijk, want de planten
zijn diep geworteld en begroeiing is nodig
voor de walkanten. Is er een Tom Poes die een
list kan verzinnen?

De ROMEkrant is
natuurlijk gedrukt
op FSC-papier.
De grondstof voor
dit papier is
afkomstig uit
verantwoord
beheerde bossen.

De PlusBus is bestemd voor iedereen van 55 jaar en ouder,
ook met rollator of rolstoel, wonend in Leiden of Oegstgeest. Elke maand wordt er een nieuw activiteitenprogramma gemaakt. De kosten verschillen per uitstapje, deze staan
in het programma vermeld. U rekent in de bus contant af. U
kunt al voor € 5,00 mee op stap.
De PlusBus biedt u ook de mogelijkheid om, samen met
anderen, zelf boodschappen te doen of gezellig een dagje
uit te gaan. Er zijn altijd twee begeleiders aanwezig om u te
helpen bij het in- en uitstappen, het dragen van uw boodschappen en het duwen van uw rolstoel.
Wilt u ook maandelijks het programma van de PlusBus
ontvangen? Let er dan wel op dat Leiden en Oegstgeest
verschillende programmeringen hebben en bel voor beide
met Radius in Leiden, tel. nr.: 071 707 42 00, om u in te
schrijven!
De inschrijving is gratis en vrijblijvend.

welzijn

De Sterbus verzorgt in Leiden vervoer van deur tot deur
en geeft extra aandacht aan de passagiers. Waar nodig,
wordt een handje toegestoken. De bus wordt daarom ook
bijna altijd bemand door twee personen: een chauffeur en
een bijrijder.
Met de Boodschappen Begeleidings Dienst (BBD) van de
Sterbus, is het mogelijk om op een vaste dag in de week
of eens in de twee weken boodschappen te gaan doen. U
wordt thuis opgehaald en naar de winkel van uw keuze
bij u in de buurt gebracht en een (half)uur later wordt
u weer door een chauffeur terug gebracht naar huis. U
betaalt hiervoor eens per kalenderjaar een abonnement en
daarnaast koopt u een 10-rittenkaart. Zie voor de actuele
tarieven de website van radius: www.radiuswelzijn.nl. Is
deze rittenkaart op, dan koopt u weer een nieuwe. U ontvangt hiervoor een acceptgiro thuis.
Wilt u meer informatie over de Boodschappenbegeleidingsdienst, bel dan met Radius, tel. nr.: 071 707 42 00

(Gijsbert Groenveld)

RADIUS

Sterbus / Boodschappenbegeleidingsdienst (BBD)

PlusBus
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