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Als we dit schrijven is het bijna schoolvakantie. En er is nog veel te doen: 
artikelen voor de krant schrijven, het Romefeest voorbereiden, overleggen 
met de gemeente en andere partijen over onze wijkenvisie, over het gebruik 
van het park Matilo en het verkennen van de mogelijkheden tot samenwer-
king in de zorg voor ouderen en alleenstaanden.

Bijzonder goed nieuws is dat onze inspanningen van de afgelopen twee jaar 
nu erkenning van de gemeente hebben opgeleverd: we krijgen een bijdra-
ge van een miljoen euro voor de realisering van de thema’s die wij met u 
hebben gekozen en waarmee we onze woonomgeving kunnen verrijken. In 
deze krant besteden we aandacht aan dit onderwerp en kunt u lezen hoe 
u hieraan kunt meedoen. Inmiddels hebben Roomburg en Meerburg een 
gezamenlijke website: roommeerburg.nl                 
Hier vindt u het laatste nieuws over de wijkenvisie en de realisatie hiervan. 
Wij informeren u in deze krant over nieuwe initiatieven, dromen die er le-
ven en verhalen van wijkbewoners. Het is opnieuw een boordevol nummer 
geworden, waar u hopelijk van kunt gaan genieten! 

Heeft u vragen of ideeën voor de wijk, mail ons: romekrant@wijkroomburg.
nl of spreek ons aan. En mocht u nog tijd over hebben: wij zijn steeds op 
zoek naar vrijwilligers, zowel voor bestuurstaken als voor tijdelijke taken, 
zoals de begeleiding van de in 2018 te organiseren Matilorun of (kinder)
activiteiten tijdens het Romefeest. Maar eerst gaan we natuurlijk een paar 
weken rust nemen om volledig opgeladen een actief nieuw jaar in te gaan. 
U ontvangt deze krant aan het eind van de vakantie, vlak voor het wijken-
feest op 9 september. Wij hopen u daar uitgerust en met nieuwe energie te 
ontvangen.

Ankie Verlaan Jaap Stokking
voorzitter WV Meerburg voorzitter WV Roomburg
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De BSO 'de Batavieren' aan de IJsselkade 
barstte bijna het gebouw uit: de groep van 
8+ telt al 30 kinderen. Het park Matilo is 
al bekend bij deze groep, omdat daar veel 
naschoolse activiteiten plaatsvinden. De 
filosofie van de Batavieren, onderdeel van de 
Kinderhaven, voor de 8+ groep is: toegroeien 
naar zelfstandigheid in de fase van basisschool 
naar voortgezet onderwijs. Dat betekent niet 
achter de IPad hangen, maar spelen in de rui-
ge natuur, voetballen, leren koken met elkaar 
en meer zelfstandigheid vanuit school naar 
de BSO en van de BSO naar huis. Uiteraard is 
er altijd toezicht aanwezig, maar het initiatief 
wordt grotendeels bij de kinderen zelf gelegd.
Toen er ruimte bleek te zijn verhuisde deze 
groep op de maandag, dinsdag en donderdag 
naar de loods, die daarvoor een beetje ver-
bouwd werd. In het weekend bivakkeert de 
scouting er en de samenwerking tussen de 

twee gebruikers van de loods begint steeds 
meer vorm te krijgen. Sommige zaken behoe-
ven nog aandacht, zoals zwerfafval, honden-
poep en hangjongeren in het Park. Dit weegt 
echter niet op tegen de enorme voordelen die 
Park Matilo aan de kinderen biedt. Klimtoe-
stellen, het voetbalveld, voldoende ruimte 
voor speurtochten, slootjespringen en veel 
verschillende buitenactiviteiten.  
Waar in de tijd van de economische crisis het 
aantal kinderen in de BSO, en dus ook het 
aantal arbeidsplaatsen, drastisch afnam, zien 
we nu weer een sterke toename en een groei 
van het aantal vacatures. Ook in de andere 
groepen van nul tot vier jaar en van vier tot 
zeven, die nu meer ruimte hebben in de loca-
tie op de IJsselkade. Met de verhuizing naar de 
Loods zijn dus alle partijen gediend, en dan 
vooral de kinderen zelf, die zich na schooltijd 
ouderwets lekker buiten kunnen uitleven.

biedt onderdak aan de
Buitenschoolse Opvang Matilo en Scouting Sint Jozef

(Ankie Verlaan)

In het begin van de twintigste eeuw was 
het gebied Meerburg-Roomburg, toen nog 
behorend tot de gemeente Zoeterwoude, het 
terrein voor tuindersbedrijven en kwekers. 
Het familiebedrijf De Koning had de groente-
kassen staan in het gebied waar nu de Vlist-
straat ligt, en bij het stookhuis hoorde deze 
schoorsteen, gemaakt met stenen die gebak-
ken waren door De Koning zelf.
In 1966 nam Leiden de polder over voor 
woningbouw, omdat de bevolking van Leiden 
almaar groeide. Alle tuinderijen verdwenen 
langzamerhand, zoals ook het bedrijf van 
de Koning, maar de schoorsteen bleef staan. 

Op dit stukje land werden geen woningen 
gebouwd, omdat de gemeente er destijds een 
weg wilde aanleggen, maar dat plan is nooit 
gerealiseerd. De schoorsteen bleef staan als 
kenmerkend gezicht voor Leiden, dat in de 
loop der jaren de meeste van de vele schoor-
stenen uit het industriële tijdperk afgebroken 
had. In 2012 is de schoorsteen gerenoveerd en 
aangemerkt als gemeentelijk monument. Het 
stukje groen eromheen blijft eveneens onbe-
bouwd. De ongezonde uitstoot uit het indus-
triële tijdperk biedt ons dus nu een prachtige 
groene herinnering.

Wat doet die oude schoorsteen hier? (Ankie Verlaan)
(met dank aan Rien van Vliet)

De Loods
De oude loods, voorheen de schuur van een kweker aan de Besjeslaan, biedt in het weekend 
onderdak aan de scoutinggroep St. Jozef. Ook voor doordeweekse activiteiten was de loods 
beschikbaar, maar na enkele leuke pogingen bleef het leeg. 
Daar is nu verandering in gekomen door de komst van de BSO 'de Batavieren'.



E L L E N  M A S S A R O 

profess ional  organizer

www.ellenmassaro.nl 
el len@ellenmassaro.nl

071 5424331
Facebook: @vaneenandereorde

Gun jezelf overzicht en ruimte:
•  op je bureau
•  in je huis
•  in je computer en..
•  in je hoofd!

Ik help je erbij!
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Paul de Clercq (van De Clercq, advocaten en 
notariaat aan de Hoge Rijndijk) woont dit jaar 
12,5 jaar aan de Drususlaan in Roomburg. 
Terwijl hij zijn huis vele jaren in de Professo-
renwijk in de Cobetstraat had, is hij destijds 
heel snel geaard in zijn nieuwe woonomge-
ving. Paul startte zijn carrière in de advoca-
tuur in 1955, onder de vleugels van zijn vader. 
Eigenlijk wilde hij helemaal geen Rechten 
studeren, noch advocaat worden. Maar vader 
dacht daar anders over en verwachtte dat Paul 
hem zou komen ondersteunen in het fami-
liebedrijf. “Maar in 1995 ben ik gestopt en 
begonnen met wat eigenlijk mijn grote liefde 
is: historie en klassieke talen. Ik ben lezingen 
gaan geven over Van Oldenbarnevelt, Hugo de 
Groot maar ook over bijvoorbeeld Pieter de 
la Court een Leidenaar die zich vele eeuwen 
geleden verzette tegen macht en invloed van 
de plaatselijke Gilden”. 

Roomburg
“Ik ben de jongste niet meer maar mijn ook 
erg actieve vrouw en ik kunnen ons toch goed 
redden. Roomburg heeft goede voorzieningen 
waaronder goed openbaar vervoer. Ik ga met 
de bus naar de stad om boodschappen te doen 
bij ZamZam vanwege heerlijke nootjes en 
dadels”. De overige boodschappen doe ik bij 
de SPAR. 
Samen met een aantal buren bridgen we op 
maandagmiddag en dan daarna samen eten 
bij Resto Van Harte (in woon-zorgcentrum 
Roomburgh).
Paul blijft graag op de hoogte van wat er 
speelt. Hij wandelt regelmatig naar het kan-

toor dat zijn naam draagt. Die ochtend heeft 
hij er vanwege een feestelijke gelegenheid 
nog een glas champagne gedronken.  Hij 
krijgt nieuwe arresten van de Hoge Raad toe 
gemaild en verdiept zich daarin.  

Vogels
Van een dag kan iemand behoorlijk moe zijn. 
Nee: hij heeft in de avond en nacht geen last 
van geluidsoverlast van jongeren op De Bult. 
Als hij slaapt, dan slaapt hij ook. Maar wat in 
de zomers wél erg vervelend is: dat de vogels 
‘s morgens zo’n lawaai maken.  “Ik kan dan 
niet meer slapen. Dus slaap ik dan in mijn 
stoel in de woonkamer verder” vertelt hij 
monter.

Wijkbewoner Paul de Clercq (89): 
“ik woon hier fantastisch”Praktijk voor 

osteopathische
geneeskunde

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

Vitruviusstraat 144
2314 CW Leiden
06 - 34 36 59 34

Rijnsburgerweg 95
2334 BK Leiden

06 - 34 36 59 34

(Gijsbert Groenveld)
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Heeft u ook zo’n ‘favoriete’ plek in de wijk 
waarvan uw hart sneller gaat kloppen. Laat 
hem vastleggen door fotograaf Rob Beurse. Hij 
combineert die foto met uw uitleg, waarom die 
plek uw favoriete plek is. Een van die foto’s (uw 
keuze) krijgt u van hem als bedankje (digitaal). 
Uiteindelijk zullen de foto’s, samen met uw 
toelichting, leiden tot een tentoonstelling.

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.

Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?

Lekker compact en vlak voor de deur
Het voetbalveldje hier in de Lekstraat is mijn 
favoriete plek, omdat het heel dicht bij huis 
is. Bovendien is het lekker compact en er zijn 
altijd wel vrienden. We zijn hier meestal zo’n 
drie tot vier keer per week met vijf, zes man. 
Het veldje is absoluut een uitkomst voor ons. Olaf (staand in het midden) met zijn vrienden.
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“Vanuit het Sociaal Wijk Team* Roodenburg 
waaronder ook Meerburg valt en ook vanuit 
een huisartsenpraktijk kregen verschillen-
de instellingen signalen dat er steeds vaker 
kwetsbare mensen, ook met een achterliggen-
de psychische problematiek, thuis zitten of 
aankloppen, waar snelle hulp en laagdrempe-
lige ondersteuning een oplossing kan bieden. 
Nu zitten er nog de nodige ingewikkelde en 
langdurige bureaucratische procedures in de 
weg waarmee men zich nu moet aanmelden. 
Idee is dat alle professionele en niet professi-
onele (vrijwilligers) krachten zich bundelen”. 
Gerritsen vroeg geld voor een proefstart in 
Meerburg aan bij een landelijk fonds en kreeg 
een bedrag toegekend. 
Het geld is bedoeld voor één jaar activiteit 
om een structuur in Meerburg op te bouwen 
waarin het makkelijk wordt om beschikbare 
hulp meteen in te zetten als het nodig is.
Het Zelfregiecentrum heeft al langer een plek 
in Huis van de Buurt Matilo. Zij organiseren 
op zaterdag bezigheden voor iedereen, en 
dus ook voor mensen die zijn gebaat bij meer 
sociale activiteiten. Na de zomer zijn ze iedere 
middag open(behalve zondag). Zij zullen 
een spilfunctie krijgen in het nieuwe project, 

samen met een op te richten ‘Vliegende Briga-
de’: ervaringsdeskundigen die actief mensen 
gaan bezoeken. “Begrijpelijk, omdat daar de 
deskundigheid al aanwezig is die nodig is” 
zegt Sjors. Verder nemen het Sociaal Wijk-
team, GGZ Rivierduinen, de Brijder stichting 
(verslavingsproblematiek), GGD en huisart-
sen deel in het project. Deze instanties zullen 
proberen bij hen bekende mensen te verleiden 
om zich niet te isoleren maar met hulp weer 
deel te gaan nemen aan het maatschappelijk 
verkeer.
Waarschijnlijk wordt er tegen 1 september een 
flyer actie gehouden in Meerburg om meer 
bekendheid te geven aan de nieuwe mogelijk-
heden. Daarin zal staan hoe de wijkbewoners 
zelf ook een rol kunnen spelen bij “Meedoen 
met Meerburg.”. 

Houdt uw brievenbus dus in de gaten. 

In het Sociaal Wijk Team nemen deel:
Libertas Leiden
Radius 
MEE 
Kwadraad

In Meerburg is een project gaande onder de naam “Meedoen met Meerburg”. Het project beoogt 
mensen met psychische problematiek “op te sporen” en ondersteuning en waar nodig begeleiding 
en activiteiten aan te bieden. Het is de bedoeling dit te doen samen met het Zelfregiecentrum, 
dat bemenst is met “ervaringsdeskundigen”. Ik praat erover met Sjors Gerritsen, sectormanager 
Ondersteuning en Participatie bij Libertas Leiden.

“Meedoen met Meerburg”Rijschool Roomburg

rijroomburg.nl 
06 - 44470006

Vlot, veilig en 
zelfstandig 
leren autorijden

Voor 30 lessen
à 60 minuten 
slechts €  975,-

Boek gratis 
een proefles op 

ADVERTENTIE

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

www.schoonheidssalonfijn.nl

WELLNESS BEAUTY MAKE-UP WORKSHOPS MASSAGES HUIDADVIES

passie
   voor uw huid

/schoonheidssalonfijn

Volg ons op Facebook

06 -12656133

(Gijsbert Groenveld)



lotjemeijknecht.nl
rosemarijnvanlimburgstirum.nl
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Onze fruitbomen inspireerden Lotje 
Meijkecht en haar moeder, Rosemarijn van 
Limburg Stirum, tot het maken en illustreren 
van heerlijke recepten. Ze combineren al lan-
ger koken met kunst. Maar deze keer hebben 
ze “onze” bomen uitgekozen.  
 

Lotje is IT Architect en werkt vier dagen in 
Den Haag voor “Mijn Overheid”. Ze combi-
neert dit met werk voor haar eigen drukkerij: 
De 1000poot. Ze heeft in Delft wiskunde 
gestudeerd en ging tegelijkertijd naar de 
avondacademie. Ze schildert, tekent en maakt 
met haar moeder en man mooie, kleine, 
geïllustreerde en zelfgedrukte boeken. Over 
Schotland bijvoorbeeld, en over ons pol-
derlandschap. Op haar website kun je meer 
voorbeelden zien. Ze zegt daar onder meer: 
“Een goed schilderij gaat over de essentie van 
dingen (-)”. Koken met kunst combineren is in 
mijn ogen ook de essentie der dingen.

Lotje werkt al 10 jaar samen met haar moe-
der. Ze inspireren elkaar en maken met de 
geïllustreerde recepten laagdrempelige kunst. 
“Zo maken we de wereld een beetje mooier”. 
De prints zijn ook te zien (en te koop) in de 
Breestraat, bij Pomino. Ze vertelt enthousiast 
over de combinatie van haar werk in Den 
Haag en haar drukkerij aan huis. Ze gebruikt 
haar vakanties met man en kinderen vaak als 
inspiratiebron voor tekeningen en schilderij-
en. 
In onze wijk staan veel fruitbomen: appel, 
kers, vijg, mispel en kweeperen. Samen met 
haar moeder heeft ze verschillende recepten 
gemaakt. De handgedrukte recepten zijn te 
koop voor €12,50. Ze zien er prachtig uit en 
maken de wereld van de keuken een beetje 
mooier! En mocht je na een jaar denken, ik 
zou wel eens iets anders willen zien, geen 
nood, er zijn al veel geïllustreerde recepten 
gemaakt.  
 
Wij hebben geluk, wij krijgen twee recepten. 
Voor dit nummer hebben Lotje en Rosemarijn 
een recept uitgekozen voor het verwerken van 

kweeperen en valappels. En wie weet, als we 
dit leuk en lekker vinden kunnen we in het 
volgende nummer nog een recept publiceren, 
over vruchten, of kruiden. Hoe dan ook, je 
raakt geïnspireerd door de combinatie van 
Kunst en Koken! 

Eet smakelijk!

&KunstKoken
Onze groene wijk Roomburg heeft veel te bieden. Wist u bijvoorbeeld dat we hier bomen 
hebben die heerlijke vruchten geven? En dat er in Park Matilo twee kruidentuinen zijn waar 
je, mits bescheiden, lekker kruiden kunt plukken? In Park Matilo zijn ook bramen in het 
najaar. Evenals op de Bult, waar ook een walnotenboom staat.

(Gerda Jans)

Loden Letters
Tekst drukken met lo-
den letters, betekent 
letter voor letter je 
woorden samenstellen. 
In spiegelbeeld. En dit 
als blokken tekst op de 
pers vastzetten.
Wist je dat de maatvoering van deze loden let-
ters heel precies is?
Op de mm nauwkeurig past elk lettertype en 
elke lettergrootte en elk soort spatie of tussen-
regeltje in elkaar, net als een mecanoset.

Linosnede
Afbeeldingen maak je door ze uit een plaat 
linoleum te snijden, in spiegelbeeld, en kleur 
voor kleur. Voor elke kleur haal je je papier 
een keer door de pers.

Drukwerk
De tekst, of de plaat 
linoleum ligt goed op 
de pers, de rollen zijn 
ingeïnkt, en een stapel 
papier ligt klaar. Dat 
is het moment waarop 
je gaat drukken.
Elk vel papier wordt op de pers gelegd en met 
de rollen over de ingeïnkte tekst of plaat ge-
haald.
De rollen zorgen ook voor de goede druk, zo-
dat de afdruk mooi helder en strak is.
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“Het doel van de rollatorloop is niet het neer-
zetten van een Olympische prestatie maar juist 
het inspireren van ouderen om sportief in 
actie te komen. Daarom zijn veel wandelclubs 
verspreid door heel Nederland opgestart. 
De wandelclubs zorgen niet alleen voor een 
fysieke voorbereiding maar ook voor nieuwe 
sociale contacten en gezelligheid.”  *  
 
En dat is ook precies wat de vrijwilligers 
hier doen. De club is opgezet door Activite, 
Florijn, Buurtzorg Nederland en Zorgcentrum 
Roomburgh en draait zonder subsidie. Iedere 
maandagmiddag worden de deelnemers met 

twee busjes van het Zorgcentrum Roomburgh 
van huis opgehaald en thuisgebracht. Er 
kunnen maximaal 14 mensen mee. De bussen 

worden gereden door vrijwilligers. In iedere 
bus zit bovendien een begeleider, ook een vrij-
williger. De deelnemers komen uit verschil-
lende delen van Leiden en Leiderdorp. Iedere 
deelnemer betaalt  €3 als bijdrage voor de 
wandelmiddag. Maandag 3 juli ging de tocht 
naar de Heemtuin in Leiderdorp. Daar werd 
de groep welkom geheten door een vrijwilliger 
van de IVN, het Instituut voor natuureducatie 
en duurzaamheid. 
 
Dan begint de wandeling van 1 à 2 kilometer. 
De deelnemers horen onderweg allerlei infor-
matie over de bloemen, bomen, struiken en 
planten die ze tegenkomen. Regelmatig wordt 
een pauze ingelast. De begeleiders hebben 
kannen met koffie, thee en wat lekkers mee-

Sinds 2015 hebben wij er ook eentje in de wijk: een wandelclub voor mensen die met 
een rollator lopen. Iedere zomer worden er 12 wandelmiddagen georganiseerd. Met 
als hoogtepunt aan het einde van de zomer de grote landelijke rollatorloop die in 
het Olympisch Stadion plaats vindt.

De rollatorclub (Gerda Jans) genomen. De mensen praten geanimeerd met 
elkaar. Het is een heerlijke zonnige middag en 
de deelnemers en begeleiders genieten volop.  

Vandaag is Hanneke een van de begeleiders. 
Ze is wijkverpleegkundige en is deze acti-
viteiten begonnen vanuit haar werk. Voor 
sommige mensen kan het lastig zijn om aan 
dit soort activiteiten mee te doen. Daarom 
spreekt ze mensen soms persoonlijk aan om 
ze te enthousiasmeren. Ann is een andere 
vrijwilliger. Ze doet al 5 jaar vrijwilligerswerk 
in Zorgcentrum Roomburgh. Ze is in dit werk 
gerold via het werk dat haar man heeft gedaan 
bij Zorgcentrum Roomburgh. Dit is het eerste 
jaar dat ze de activiteiten voor de rollatorclub 
coördineert.  
 

Wie weet krijgt u ook zin om mee te doen, 
als deelnemer of als begeleider of chauffeur.  
Iedereen die goed kan lopen met een rollator 
kan meedoen met de rollatorloop. U kunt 
dan bellen naar de receptie van Zorgcentrum 
Roomburgh: 071-5892200 en vragen naar 
Ann Lek.  
 
* http://olympischstadion.nl/nl/landelijke-rollatorloop
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 Bas de Wit Mode
Vijf Meiplein 96 - 2321 BR - Leiden

Tel: 071 528 89 88
www.basdewitmode.nl

Vanguard - State of Art - Dstrezzed - Cavallaro - Jaggy - Mason’s - Olymp

Tommy Hil�ger - Brax - Mac - Woolrich - Save the Duck - Fortezza - Bob 

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
State of Art Store Leiden

Nieuwe Rijn 11
2312 JC LEIDEN

Tel: 071 362 71 82

NE
W NEW

Haar winkel was het decor voor de omslag op 
het decembernummer van de Romekrant toen 
de ruimte was omgetoverd tot een kerstwin-
kel. Het organiseren van een kerstwinkel doet 
zij al 10 jaar, en dat blijft ze ook doen, maar 
daar hoeft ze nu niet meer voor te verkassen. 
Helmi woont 16 jaar in de wijk in één van 
de huizen tegenover het Roomburgereiland. 
Toen de nieuwbouwwijk Roomburg ont-
wikkeld ging worden, hebben de bewoners 
van dat kleine groepje huizen wel tegen de 
nieuwe situatie opgezien. Maar Helmi vindt 
dat het heel positief is uitgepakt. Roomburg 
is een heel mooie groene wijk geworden met 
heel gevarieerde bouw. Zij is vol lof over de 
voorzieningen in de wijk en de inzet van de 
wijkvereniging, maar heeft door haar drukke 
werkzaamheden zelf weinig tijd om aan acti-
viteiten deel te nemen. 
Wel doet ze zoveel mogelijk haar boodschap-
pen op de IJsselkade en prijst de service en 
de vriendelijkheid van de Sparmedewerkers. 
En door haar hond heeft zij ook contacten 
met Roomburgers gekregen, die zij op De 
Bult ontmoet. Daar wil zij trouwens nog wel 
iets over kwijt. De Bult is een plek waar veel 
jongelui graag de mooie zomeravonden door-
brengen. Zij doen dit met veel lawaai en veel 
drank. Dit geeft behoorlijk wat overlast voor 
de omringende bewoners. De jongelui maken 
dikwijls tot 4 uur in de ochtend lawaai. En 
na zo’n nacht ligt de Bult bezaaid met afval, 

voedselresten en gebroken glas. De omwonen-
den, die de jongelui op hun gedrag aanspreken 
krijgen een grote mond.  Het zou fijn zijn als 
hiervoor een oplossing zou worden gevonden.

GEK OP HELMI’S BLOEMEN
Toen ik aankwam bij de prachtige bloemenwinkel van onze wijkbewoonster Helmi Faas in de 
Breestraat was de politie net verdwenen en een bloedspoor op het trottoir provisorisch verwij-
derd. Zij wist niet wat er gebeurd was, maar spannend was het wel. Helmi heeft haar winkel 
op deze mooie locatie tegenover het stadhuis sinds maart 2016. Zij is daar 6 dagen per week te 
vinden, meestal van 7 tot 7, maar bij grote opdrachten kan het ’s avonds ook veel later worden. 
De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag. Op maandag wordt de voorraad aangevuld, 
is er tijd voor contacten met de groothandel, administratie en al die dingen, waaraan zij op de 
dagen dat de winkel open is niet toekomt. Helmi maakt boeketten op maat en koopt in wat in 
het seizoen is en wat ze zelf mooi vindt. “De eerste dag dat ik open was, verkocht ik meteen zes 
boeketten. Volgens mij is Leiden echt gek op bloemen.”

Dames-, heren en kinderschoenen

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

www.denelzenschoenmode.nl

(Reini Hulsker)

FAAS EST.2016
FLOWERS AND MORE

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur

FAAS BLOEMEN MAAKT VOOR
IEDERE GELEGENHEID

HET PASSENDE BOEKET.
HUWELIJK, GEBOORTE,

ROUWWERK OF ZOMAAR.
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Wat is de stand van zaken? Het college heeft 
besloten de wijkenvisie op 24 augustus en op 
14 september voor te leggen aan de commissie 
leefbaarheid en bereikbaarheid. Op 28 sep-
tember beslist de gemeenteraad. 

Al met al is hier sprake van een bijzonder 
proces. De gemeente ziet dit als een mogelijk 
voorbeeld voor initiatieven uit andere wij-
ken. Daarbij spelen vooral de vragen over het 
draagvlak een rol: wie zijn betrokken geweest 
bij de totstandkoming van de wijkenvisie en 
wat is er al gedaan door de bewoners zelf? In 

onze wijken zijn gesprekken en bijeenkomsten 
geweest met de wijkbewoners en proffesionals 
werkzaam in de wijk. We hebben een enquête 
gehouden en hebben een prijsvraag uitge-
schreven voor de kinderen om hen te vragen 
wat zij graag anders willen in de wijk. Dit pro-

ces is begeleid door de “Spinontwikkelaars” 
met als resultaat de uitgewerkte wijkenvisie. 

In de wijkenvisie is een aantal thema’s be-
noemd die de wijkbewoners belangrijk 
vinden. Dit zijn: diversiteit en ontmoeten, 
kindvriendelijk, versterken voorzieningen, 
mens- en milieuvriendelijke wijk en verkeer 
en bereikbaarheid.  

Er is een stuurgroep samengesteld om de ini-
tiatieven om te zetten in acties. Betrokkenen 
uit de wijken, medewerkers van Libertas en 
van de gemeente, waaronder de wijkregisseur, 
doen hieraan mee. Deze stuurgroep komt 
regelmatig bijeen.

Zo is onlangs besproken hoe het Huis van 
de buurt Matilo meer een plek kan wor-
den waar wijkbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Op dit moment fungeert het 
vooral als activiteitencentrum, maar het 
moet het kloppend hart van de wijk wor-
den. Daarnaast willen we hier graag een 
horeca-voorziening die het park verbindt 
met de wijk. Daarvoor moet Matilo wor-
den verbouwd. De kosten hiervoor liggen 
tussen de  50.000 en 100.00 euro. Ook zijn 
er plannen hier een jeu-de boules-baan 
aan te leggen. En dan moet er natuurlijk 
een terras komen om het jeu-de-bou-
les-spel te kunnen gadeslaan! Hiervoor 
moet de burgemeester nog “even” worden 
omgepraat, daar hij geen uitbreiding van 
terrassen in Leiden wil. 

De bewoners van Roomburg en Meerburg werden onlangs aangenaam verrast met de 
mededeling in het Leidsch Dagblad dat er voor de realisatie van onze wijkenvisie een 
miljoen is gereserveerd. Dat is mooi nieuws! Wethouder Marleen Damen beseft dat 
een miljoen euro een flink bedrag is, maar zegt daarbij wel: “Het hoeft niet op.”

Wijkenvisie
Wat gaan we doen met een miljoen?

Het Matilopark zou meer bankjes en 
picknicktafels moeten hebben. En een een 
klimpark voor jongeren staat ook op het 
verlanglijstje.
Na de vakantie gaat een kerngoep van 

start. Zij gaan aan de slag met alle plan-
nen. In de kerngroep zitten ook vertegen-
woordigers van de gemeente. De gemeen-

te is verantwoordelijk voor locaties zoals 
Matilo. De medeontwerper van het park, 
Frank Kalshoven, is ook aan deze groep 
verbonden. Beslissingen over onder meer 
de inrichting van de horeca en het budget 
voor de inrichting van een keuken moeten 
nog genomen worden.

Een ander onderwerp is de behoefte aan 
jongerenvoorzienigen. In de wijkenvisie 
staat het voornemen een jeugdraad voor 
jongeren boven de 12 in te stellen. De 
stichting JSO (Expertisecentrum voor 
Jeugd, Samenwerking en Opvoeding) 
heeft hiervoor een plan gemaakt. Het ont-
wikkelen van een jeugdraad vergt zeker 
twee jaar. Doel is de jongeren te betrekken 
bij actie in en voor henzelf en de wijk. 
Om jongeren te bereiken zullen we meer 
gebruik moeten maken van sociale media 
zoals You Tube en Vloggen.
Ook leeft er in de wijken nog het verlan-
gen naar een wekelijks marktje op de IJs-
selkade en het enige uren per dag buiten 
gebruik stellen van de bussluis tussen de 
twee wijken. Zo kunnen bewoners die niet 
meer kunnen fietsen ook gebruik maken 
van de voorzieningen in beide wijken.
We zijn inmiddels aardig op dreef. De 
plannen zijn er, het geld komt, we hebben 
de steun van de gemeente en er zijn veel 
betrokken wijkbewoners. Wil je ook mee-
doen meld je dan bij de redactie van deze 
krant, bij het buurthuis of via de website 
van de wijkverenigingen. Alle doeners en/
of denkers zijn van harte welkom!

(Tekeningen:
Theo Bogaards )

(Ankie Verlaan,
Gerda Jans,
Reini Hulsker)

(Leidsch Dagblad)

Wethouder Marleen Damen 
beseft dat een miljoen euro een 
flink bedrag is, maar zegt daar-

bij wel: “Het hoeft niet op.” huis van de buurt Matilo 
moet het kloppend hart 

van de wijk worden

een klimpark voor jongeren 
staat ook op het verlanglijstje



wijkenkalender
September 

ma 4  17.00 - 19.00  Zelfregiecentrum Kick off nieuw     
   BC Matilo project Stemmenhoorders gehoord

di 5  13.00 - 17.00  Zelfregiecentrum Praten over...... thema is muziek

za 9 12.30 - 17.00 Park Matilo  WIJKENFEEST

za 9 19.00 - 23.30 BC Matilo Lost in music, swingavond
    voor 30+, entree € 4,50

di 12 14.00 - 16.00 ’t Trefpunt Thema Sociaal Wijkteam
    aansluitend borrel
    € 2,50 incl. consumpties

za  16 13.00 - 17.00 Zelfregiecentrum Ezelwandeling op de Bult
    verzamelen bij BC Matilo

di  19 14.00 - 16.00 ZC Roomburgh Optreden Alphense Goldies

di  19  14.00 - 16.00  ’t Trefpunt Filmmiddag, € 2,50

zo 24 10.00 - 15.00  BC Matilo Rommelmarkt, 
    tafel huren kost € 4,50

di 26 14.00 - 16.00     ZC Roomburgh Lezing: Paus en ouder worden

wo 27  16.00 - 17.00 ZC Roomburgh    Optreden KBO Koor 
    aansluitend kunt u blijven eten met  
    de ROOMPOT 

vr  29 10.30 - 12.30 ZC Roomburgh Optreden Gosta van den Burg

Oktober 
di 10 14.00 - 16.00 ’t Trefpunt Themamiddag (onder 
    voorbehoud)

za 14 19.00 - 23.30 BC Matilo Lost in music, swingavond
    voor 30+, entree € 4,50

di 17 14.00 - 16.00  ’t Trefpunt Filmmiddag, kosten € 2,50

November 
wo 8  14.00 - 16.00 Roomburgh Modeshow en 
    verkoop Kloostermode  

za 11 19.00 - 23.30 BC Matilo Lost in music, swingavond voor   
    30+, entree € 4,50

di 14 14.00 - 16.00 ’t Trefpunt Themamiddag 
    (onder voorbehoud)

di 21 14.00 - 16.00  ’t Trefpunt Filmmiddag, kosten € 2,50

wo 22 16.00 - 17.00 Roomburgh Optreden koor Tam Tam 
    aansluitend kunt u blijven eten   
    met de ROOMPOT

zo 26 10.00 - 15.00  BC Matilo Rommelmarkt tafel huren kost
    € 4,50

di 28  14.00 - 16.00  ZC Roomburgh Modeshow Kloostermode

Het Zelfregiecentrum  in  BC Matilo is vanaf nu elke middag open van 13.00 
tot 17.00 uur (behalve zondag).  Een plek waar niks moet, maar waar je dingen doet 
waar je blij van wordt waar je geen etiket of indicatie nodig hebt. Bijzondere uitstap-
jes vindt u op de website. 

Pittig Bakkie, elke maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Vrouwen uit Meer-
burg 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

Bakkie doen in het buurthuis
Iedere ochtend van de week kunt u binnenlopen bij BC Matilo voor een bakkie koffie 
of thee en een praatje. Ook de krant ligt voor u klaar om het nieuws uit de regio te 
kunnen lezen.

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

Roompot Radius
Om de week, op woensdagavond, kunt u genieten van een heerlijk diner dat Radius 
organiseert in samenwerking met het restaurant van Roomburgh. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Aanmelden bij Jolanda Swart: 071 - 7074200

ZC Roomburgh
Elke woensdag Spelmiddag: 13.45 - 15.45
Elke donderdag Bingo: 14.00 - 16.00
Voor iedereen die mee wil doen.

’t Trefpunt 
1 x per 2 weken op dinsdag 1400 - 16.00 film- of themamiddag bij ‘t Trefpunt, 
Professorenpad 1 aan de overkant van het kanaal.

Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden
Kijk voor het actuele en complete programma op
libertasleiden.nl of neem contact op met Tineke Tegelaar: 
071-5412515, E-mail: Matilo@libertasleiden.nl

Zelfregiecentrum, Zaanstraat 126, 
e-mail zelfregiecentrumleiden@gmail.com
Contactpersoon: Sonja v.d. Flier 
Website: zelfregiecentrumleiden.wordpress.com

Brede school De Arcade, Octavialaan 61, 2314 BN Leiden
Tel. 071-5464060 E-mail: info@bredeschooldearcade.nl
Website: bredeschool-de-arcade.nl

Zorgcentrum Roomburgh, Hof van Roomburgh, 2314 ZC 
Leiden. Tel. 071-589 2200 wijkcoordinator Leo Cremers
Website: Roomburgh.nl

’t Trefpunt, Professorenpad 1, 2313 TA Leiden 
Tel. 06 11450737, contactpersoon Jolanda Swart
Website: radiuswelzijn.nl
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Een theehuis in Park Matilo, midden in het 
Castellum, hoe mooi zou dat zijn? Het is al 
jaren de droom van Maaike en Judith. Een 
plek om te ontspannen, om meer mensen te 
laten zien hoe mooi het park is, om de wijken 
Roomburg en Meerburg te verbinden, om het 
horecabloed van de gezusters volop te laten 

stromen. Om nog zo veel meer redenen! Een 
theehuis in het park zelf zou echter enorme 
opstartkosten met zich meebrengen. Denk al-
leen al aan riolering, water en elektriciteit dat 
aangelegd moet worden. En het is natuurlijk 
archeologisch grondgebied waar niet zomaar 
alles mag. Dit plan hebben Maaike en Judith 
dus –met moeite- laten varen, maar dat bete-
kent niet dat ze zijn gestopt met dromen.

Goed team
Maaike: “Als kinderen speelden we al ‘restau-
rantje’ en als tiener werkte ik in de horeca. Nu 
ben ik al jaren Leids ambtenaar, maar mijn 
wens om iets met Juud in de horeca te doen is 
altijd gebleven. We stelden zelfs al een borrel-
kaart samen, terwijl er nog niets te borrelen 
viel!” De dames duiken nu ook al geregeld 
samen de keuken in. Judith: “We verzorgen 
de hele catering bij een groot internationaal 
schaaktoernooi hier in Leiden. In een hok van 
twee bij twee meter koken we voor de crew en 
maken we een enorm buffet voor vijftig man.” 
De zussen werken graag samen. Maaike: 
“We weten precies wat we aan elkaar hebben 
en hebben allebei zo onze talenten. Juud is 
toegankelijk en heel natuurlijk in haar bena-
dering van mensen; een gezellige gastvrouw. 
Judith: “Maaike is net zo gezellig hoor, maar 
zij is veel creatiever, initiatiefrijker. Zij is echt 
de drijvende kracht, ik vaar daar lekker op 
mee.”

Leven in de wijk
Een theehuis in het Castellum is dus een brug 
te ver, maar wellicht kunnen de gesprekken 
over daghoreca in buurthuis Matilo wel weer 
opgepakt worden. Judith: “Dat zou fantas-
tisch zijn. Met wat kleine aanpassingen en 
goede afspraken met de huidige gebruikers 
is Matilo zeer geschikt. Er is een mooi terras 

Onlangs heeft de gemeente een miljoen vrijgemaakt om meer initiatieven in de wijk moge-
lijk te maken. Bij de zussen Maaike en Judith Valkenburg begon het meteen weer te borre-
len. Zou dat theehuis er dan toch komen??

WIST U DAT

Theehuis in de wijk??(Saskia Ridder) en het uitzicht is natuurlijk fantastisch. Als je 
daar even kunt zitten voor een kop koffie of 
een borrel, krijg je vanzelf meer leven in de 
wijk. En met kleinschalige daghoreca ervaren 
omwonenden geen overlast.” Maaike: “En dan 
in de winter zo’n grote kookpot buiten, een 
mooie lezing in de zaal, een themawandeling, 
Matilo als trouwlocatie.” De ideeën buitelen 
over elkaar heen; het horecabloed borrelt weer 
volop. Maaike benoemt maar één ‘maar’. “Ik 
hoop dat er een goede projectmanager komt 
die alle losse initiatieven kan bundelen zodat 
er een mooi elkaar versterkend geheel komt. 
Want met alleen een leuk theehuis ben je er 
nog niet.”

U iedere ochtend van de week bij BC Matilo 

kunt binnen lopen voor een praatje en een bak-

kie koffie of thee? Ook de krant ligt voor u klaar 

om het nieuws uit de regio te kunnen lezen.
Daar ook Taaltraining Nederlands wordt ge-
geven en u hier terecht kunt voor Italiaanse en 
Spaanse lessen?

Er heel veel CREATIEVE activiteiten worden 

georganiseerd: zelf kaarten maken, Quilting Bee, 

fotografie, tekenen en schilderen en kleding en 

accessoires maken? 

U samen met buurtgenoten bij Matilo lekker in 

conditie kunt blijven met Koersbal, countryline 

dance, Do-IN, vrije dans en Body-conditioning?

U iedere week terecht kunt in het COMPUTER-

CAFÉ voor al uw vragen over computer en internet?

Er altijd ruimte is voor inbreng van uw eigen 
ideeën en initiatieven?

U in het buurthuis kunt biljarten, bingo spelen, 
klaverjassen en bridgen?

Kijk voor meer informatie over deze activiteiten op de website van 
Libertas: libertasleiden.nl/c/activiteiten-in-uw-wijk
Of informeer bij de beheerder, Tineke Tegelaar: 071 - 5412515
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U hebt er vast weleens één zien rijden, een duo-fiets. Een fiets voor iemand, die zich niet zeker 
genoeg (meer) voelt om alleen te fietsen, met naast zich degene die het fietsen voor hem of 
haar weer mogelijk maakt, het maatje. 
Harrie Tuinhof ontdekte een aantal jaren geleden bij zijn vader in het verzorgingshuis een 
duo-fiets en zij hebben daar van genoten. Het is een ideale manier om samen op pad te gaan. 

Harrie Tuinhof start sponsoractie voor fietsmaatjes

Toen Harrie dan ook hoorde van het project 
Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp 
(fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl)  voor het 
gebruik van duo-fietsen was hij niet alleen 
enthousiast, maar zag er gelijk een perfect 
sponsorproject voor zijn jaarlijkse fietstocht 
in. Hij fietst vanaf 1985 en maakt ieder jaar 
een bijzondere fietstocht. De eerste tocht was 
Luik-Bastenaken-Luik.  Ook doet hij elke vier 
jaar mee aan Parijs-Brest-Parijs, een tocht van 
1200 km, die in 90 uur moet worden gereden. 
Weinig slaap dus gedurende die rit.

Voor dit jaar stond het derde en laatste deel 
van de tocht van de 100 cols op het program-
ma.  Een route van 4000 km. Het laatste deel 
telt 1400 km en is verreweg het zwaarste. 
Hij reed samen met zijn vriend Job. Helaas 
hebben zij de tocht na het bedwingen van de 
Mont Ventoux moeten afbreken, omdat Job 
onherstelbare materiaalpech kreeg. Maar in 

augustus maken ze het af. 
Aan deze jaarlijkse grote tochten verbindt hij 
altijd een goed doel.  Hij laat zich daarvoor 
sponseren.   En dit keer wil hij geld inzamelen 
voor een fiets voor het Fietsmaatjesproject. 
Het leuke aan dit project is dat het voor de 
eigen wijk is bestemd. Voor de stalling van de 
fiets wordt in overleg met het verzorgingscen-
trum Roomburgh naar een geschikte locatie 
gezocht. 
Harrie zelf is één van de maatjes. Maar er 
zijn meer maatjes nodig. Vrijwilligers die het 
leuk vinden met iemand een eind te fietsen. 
De begeleiding die de vrijwilligers van uit 
het project krijgen is uitstekend. U krijgt de 
gelegenheid om aan de fiets gewend te raken 
alvorens u op pad wordt gestuurd.  Er wordt 
gezocht naar goede combinaties van gebrui-
kers en maatjes en er is een kennismaking 
alvorens samen op de fiets te stappen. De 
fietsen zijn elektrisch ondersteund, zodat het 

(Reini Hulsker)

1977-2017 Visser Fysiotherapie en Sport viert 
40-jarig bestaan.
Een goede reden voor een feest
aanbieding!

Fysiotherapie specialisaties:

• Sportfysiotherapie

• Manueel therapie
 

• Schouder, knie en heuprevalidatie

• Medical taping

• Dry needling

• Kinderfysiotherapie

Continu in beweging

jaar een begrip in 
Leiden en omstreken

Feest

aanbieding!

4 sportlessen 

gratis!

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

Groepslessen:

• Sport je Fit

• Sport je Slank

• Pilates 

• Yoga

•  BodyShape

 

• Bootcamp

niet zwaar is. Als u graag maatje of gast wilt 
worden kunt u zich in verbinding stellen met 
contact@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Naast maatjes is er ook nog geld nodig voor 
een duo-fiets voor Roomburg. Die kost 
omtrent € 12.000. Daarvan wordt de helft 
bijeengebracht door de Business Club Lei-
den. Wanneer u dit een mooi initiatief vindt 
(en wie zou dit niet vinden) dan kunt u een 
bijdrage overmaken naar

Stichting Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp, 
NL64 RABO 0314259600
onder vermelding van: “Fiets Roomburg.”

Als iedere wijkbewoner één euro zou overma-
ken staat de fiets al bijna in de stalling!
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Sinds kort loopt er in onze wijken een com-
binatie-functionaris rond: Sid Tanja. Het is 
zijn taak om de combinatie school en sport te 
versterken door het organiseren van allerlei 
activiteiten op dat gebied. En door mensen 
van diverse organisaties met elkaar in contact 
te brengen. Hij werkt nu al samen met de 
Lorentzschool, de Joppensz, de St. Josef en de 
Arcade en diverse sportverenigingen in onze 
wijken. 

Naar buiten!
Sid maakt dankbaar gebruik van de groene 
ruimten in onze buurt. Onlangs heeft hij het 
project Cronesteyn georganiseerd met als the-
ma: “Naar buiten!”, waarbij kinderen van de 
genoemde scholen allerlei opdrachten moes-
ten uitvoeren in het park Cronesteyn. 
In de Arcade werkt hij samen met Annet, die 
de buitenschoolse activiteiten van de Arca-

de en Smallsteps coördineert. Sid wil zoveel 
mogelijk kinderen kennis laten maken met 
allerlei vormen van bewegen. Of dat nu dans, 
handbal, korfbal, judo of yoga is. Het doel is 
dat kinderen bewegen leuk gaan vinden. Ook 
speelt de sociale ontwikkeling een belangrijke 
rol. Kinderen leren omgaan met verlies en 
leren teleurstellingen verwerken.

Promotie 9 september  
Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat 
sport en bewegen noodzakelijk zijn voor de 
ontwikkeling van onze kinderen. Beweeg en 
knutsel, is het motto van Sid. Zijn taak moet 
nog de nodige bekendheid krijgen in onze 
wijken en daarom zal hij zich tijdens het 
Wijkenfeest in Park Matilo presenteren in 
een kraam met activiteiten voor de kinderen 
uit onze wijken. Wij hopen Sid vaak tegen te 
komen met enthousiaste volgelingen.
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in Park Matilo van 12.30 tot 17.00 uur
Combinatiefunctionaris gespot
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kinderactiviteiten
Dit jaar worden er heel veel kinderactiviteiten 
voor verschillende leeftijdsgroepen aangebo-
den, zoals doelschieten, boogschieten (ook 
voor volwassenen), schminken, grabbelen, 
bootcamp voor kinderen door Visser sport en 
andere sportieve activiteiten van de Arcade, 
de Kinderhaven en de Scouting. 

braderie
Er is een braderie met hapjes en lekkernijen 
en verkoop van eigengemaakte producten. Dit 
jaar ook speciale stands van Vulcanus, met 
speelse activiteiten en informatie rondom het 
thema energie. Er lopen Romeinen rond die u 
van alles kunt vragen over vervlogen tijden.  
Op het centrale terras kunt u, onder het genot 
van een drankje genieten van de optredens 
op het podium. Onze eigen straatmuzikant 
Tjebbe neemt u mee naar de 60-ties

loterij
Zoals altijd eindigt het feest weer met een 
vrolijke loterij. Suze en Tineke verkopen de 
lootjes en iedereen maakt grote kans op de 
prijzen die gedoneerd worden door:
Kledingwinkel Snijders, bloemenwinkels 
Asarum en Bert Kulk, schoenenwinkel Den 
Elzen, slagerij Henco, de Spar en fietsenwinkel 
Van Rossum, Bas de Wit en nog veel meer.

Kom allemaal en neem je vriendjes mee uit andere wijken:
laat zien dat Meerburg en Roomburg niet saaaaaaai zijn!!

Aanmelden Open podium
Voor zangers, dansers, muziekmakers en dj’s is 
er een open podium. 
Meld je voor 1 september aan bij: 
Gerard Slokker: 06-12808873 
e-mail: gerardslokker@hotmail.com
Geluidsinstallatie en microfoons zijn aanwezig.

Marktkraam huren
Wilt u uw (zelfgemaakte) producten verko-
pen, iets promoten, of lekkere hapjes aan de 
man/vrouw brengen, meldt u zich dan voor 1 
september aan bij: 
Willem Westerhoven: 06 - 14503113
e-mail willem.westerhoven@gmail.com 
Kosten voor een kraam: € 14. Heeft u elektra 
nodig, dan betaalt u € 5 extra. 

Kleedjesmarkt
Voor kinderen die veel speelgoed en boeken 
over hebben is er de gelegenheid om hun 
spullen uit te stallen en te verkopen op de 
kleedjesmarkt. Meld je wel van tevoren aan bij 
Tineke Tegelaar: 071 – 5412515
e-mail t.tegelaar@libertas.nl
Vanaf 21 augustus is zij weer te vinden in 
Buurtcentrum Matilo.

Vrijwilligers
Lijkt het je leuk om te helpen op deze dag, 
bijv. bij de op- en afbouw van het feestterrein, 
geef je op bij: Inge Bosch: 06 – 14503113, 
e-mail: inge.l.bosch@gmail.com

(Ankie Verlaan)

Een paar maanden geleden heb ik een oproep geplaatst op Nextdoor Roomburg over glasvezel 
in de wijk Roomburg, omdat ik niet tevreden ben over de snelheid van Ziggo en de wijk Room-
burg nog steeds geen glasvezel heeft. Ik heb hier heel veel reacties op gekregen van mensen die 
ook ontevreden zijn. Meerburg en industrieterrein Roomburg hebben wel glasvezelaansluitin-
gen voor televisie en internet. Ik vraag mij af waarom Roomburg dat niet heeft. 
Wij moesten stoppen met KPN en Tele2 omdat hun verbinding te traag is voor tv en internet. 
Nu hebben we Ziggo maar is ook niet altijd optimaal en af en toe traag en uitval.
Ik heb nu Ziggo connect & play compleet voor € 63
Snelheid 150 Mbit/s (alleen halen ze dat haast nooit)
Om betere snelheid te krijgen is glasvezel het enige alternatief.
Bijvoorbeeld glasvezel KPN 500 Mbit/s een totaalpakket € 62,50 
Zie https://www.eindelijkglasvezel.nl/keuzehulp/detail/kpn/kpn-internet-en-tv-basis-2-2-2-2/

Mijn idee is nu om een handtekeningactie te beginnen om een glasvezelnetwerk in wijk 
Roomburg te verwezenlijken. 
Als u ook een glasvezelnetwerk in wijk Roomburg wilt hebben vul dan het strookje in en stop 
het bij mij in de brievenbus. Als ik weet hoe groot de belangstelling is, kan ik dit verder gaan 
oppakken. 

Gerard Slokker
Julius Caesarlaan 72
Leiden

Glasvezel

Ik wil een glasvezelnetwerk in wijk Roomburg te Leiden.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Woonplaats: Leiden

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Al meer dan

50 jaar

Hoge Rijndijk 278A • 2314 AL  Leiden • Tel.: 071 5234111• info@baartbv.nlHoge Rijndijk 278A • 2314 AL  Leiden • Tel.: 071 5234111• info@baartbv.nl

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

www.baartbv.nl

Het voetbaltoernooi van 2017

Het was even spannend of het jaarlijkse voet-
baltoernooi wel door kon gaan, omdat er een 
flink gat in het kunstgrasveld was ontstaan. 
Gelukkig heeft de gemeente het op tijd laten 
repareren, zodat het toernooi nog net voor de 
zomervakantie kon worden georganiseerd.

Zondag 2 juli om 11.00 uur nodigt een fijn 
motregentje ons uit om het voetbaltoernooi 
voor de jeugd van Meerburg en Roomburg 
te beginnen. Gelukkig wordt het snel droog, 
het zonnetje komt door en de lekkere hapjes, 
gemaakt door een aantal moeders en dames 
van de organisatie worden klaargezet: we gaan 
beginnen.

Eerst spelen de 7 tot 10-jarigen: 18 jongens en 
meisjes spelen in drie ploegen een spannende 
strijd, eindigend in de finale die gevolgd wordt 
door strafschoppen. Voor alle deelnemers is 
er een vaantje en voor de winnaars een mooie 
medaille. Daarna komen de 11 tot 14-jarigen. 
Van het recordaantal van 28 spelers worden 
5 ploegen samengesteld, die er een spannend 
toernooi van maken. Twee ongeslagen teams 
spelen de finale, die eindigt in een 7-0 over-
winning voor Emiel, Walid, Zakaria, Tensae, 
Hamayoen en Sem. Volgend jaar Ajax en 
Feyenoord maar eens uitnodigen?

Met dank aan alle organisatoren en helpers hopen wij op een mooie herhaling in 2018.

(Hans van Zonneveld)
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Op 4 september 2017 starten we in het huis 
van de buurt Matilo met een buurtkantoor. 
Daar kunt u hulp krijgen als u moeite heeft 
met:

- Het aanvragen van een DigiD
- Het invullen van uw belastingformulier en 
   het aanvragen van toeslagen
- Het lezen van ambtelijke brieven en het 
   invullen van formulieren
- Een parkeervergunning aanvragen
- Inschrijven bij woningnet
- De aanvraag van een pensioen of een 
   inschrijving bij het UWV

De wereld wordt steeds meer computerge-
stuurd en sommige mensen komen daardoor 
klem te zitten. Gelukkig zijn er mensen die 
het fijn vinden om hun kennis ter beschikking 
te stellen om anderen hiermee te helpen. 

Iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur zijn 
er vrijwilligers aanwezig, die u daar heel graag 
mee willen helpen.

Bent u zelf iemand die het leuk vindt om 
mensen te helpen met dit soort vragen: we 
kunnen nog vrijwilligers erbij gebruiken om 
samen een buurtkantoor team te vormen. 
Bel Tineke Tegelaar: 071 – 5412515

Binnen de computerclub Matilo geven vrijwil-
ligers hulp en uitleg aan mensen die moeite 
hebben met het omgaan met de computer, 
laptop of tablet. 

U kunt denken aan het gebruik van internet, 
accounts aanmaken, een e-mail bericht maken 
en ontvangen. Het opslaan van foto’s en docu-
menten, 

Deze hulp door onze vrijwilligers wordt aan-
geboden in vrije inloop uren.
Aanmelden is dus niet nodig. 

De openingstijden zijn:
Dinsdag: 10.00 - 12.30 
Woensdag: 10.00 - 12.30 en 13.30 - 15.30
Donderdag: 10.00 - 12.30

De kosten zijn: 1 euro per bezoek
  (exclusief consumpties)

Adres: Buurtcentrum Matilo, 
 Zaanstraat 126 Leiden

Vanaf 4 september is het Zelfregiecentrum ie-
dere middag, behalve zondag, open van 13.00 
-17.00 uur. Dus 6 dagdelen per week. Het 
streven is om ook op feestdagen open te zijn.

Dan start er vanaf 10 oktober een lotgenoten-
groep stemmenhoorders gehoord. Hiervoor is 
een kennismakingsgesprek nodig. 
De vervolgdata zijn 24-10, 7-11, 21-11, 5-12, 
19-12 en 02-01- 2018

Kick off op 4 september van de lotgenoten-
groep stemmenhoorders gehoord. 17.00-19.00 
uur met daarna een informeel samenzijn met 
een buffet om vragen te beantwoorden. 
Aanmelden is verplicht i.v.m. het eten.  
Sluitingsdatum hiervoor is 31 augustus.

emailadres is 
zelfregiecentrumleiden@gmail.com

Buongiorno
In de vorige Romekrant verscheen een stukje 
over de Italiaanse lessen in het Huis van 
de Buurt, Matilo. Helaas zijn daarin enkele 
fouten gemaakt. In de eerste plaats was de titel 
een onjuiste Italiaanse vertaling van de groet: 
Goedendag. Bovenstaande titel is de juiste. 
Dan bezoekt Astrid wel regelmatig Italië, maar 
daar heeft ze geen tweede huis, wel een broer 
die daar woont. De opleiding voor tolk-verta-
ler heeft ze deels gevolgd en aanvullend heeft 

ze docententrainingen gevolgd bij Centro 
Koinè in Florence en Lucca. Ze heeft tot en 
met dit seizoen 2016-2017 lesgegeven aan de 
Leiderdorpse volksuniversiteit. 

Groepslessen in Matilo kosten rond de 11 
euro per cursist, maar dit hangt ook af van de 
groepsgrootte. In september starten de lessen 
weer in Matilo en Astrid is daarvoor te berei-
ken op www.corsoitalia.nl

Buurtkantoor Matilo

Computerclub Matilo

Zelfregiecentrum

RECTIFICATIE

Gratis   af   te   halenval

BLIK IN DE NATUUR 

TOP LOCATIE GRABBELEN

OOGVERBLINDEND

3 PRODUCTEN, 1X BUKKEN

SLECHTS 1X GEBRUIKT

HERSLUITBARE VERPAKKING

PRIMA FIETSEN

DUO-VERPAKKING

VORMBARE FLES
BEST HANDIG ZO’N 

VERZAMELBAK

BRUIKBAAR ALS NOTENBAKJE

VERRASSINGSPAKKET
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Feest! 
verjaardag receptie trouwen

 borrel BUFFET DANSEN BBQ disco 
DINER jubileum AVONDFEEST

www.detuinvandesmid.nl

Polderfietsroute
Wij, bewoners van Leiden, Leider-
dorp en Zoeterwoude, zijn bevoor-
recht met een prachtige, afwisselen-
de omgeving waar je heerlijk kunt 
fietsen. Je kunt op mooie dagen de 
drukte van strand en duinen opzoe-
ken of de charme van de bootjes op 
Kaag en Braassem, maar als je weinig 
tijd hebt na een dag hard werken of 
tussen alle zorgtaken, zijn er prachtige 
routes in ons bijzondere polderland-
schap. Smalle wegen met aan de ene 
kant hoog water en aan de andere 
kant een laag liggende sloot en wegen 
door charmante oude dorpen met 
historische boerderijen die weer een 
nieuw leven hebben met een eigen 
kaas- en eierenverkoop.
In deze route verkennen we de Acht-
hovener polder, de Munnikenpolder 
en de Boterhuispolder. De gehele 
route is ongeveer 29 kilometer, maar 
je kunt de polders ook apart befietsen 

of bewandelen met kortere rondjes. In 
de zomer is het gebied prachtig met 
weer veel buiten lopende koeien en 
schapen en veel vogelsoorten, maar 
ook in de andere seizoenen is er het 
historische uitzicht op molens en 
oude kerktorentjes, zoals het opval-
lend groene kerkje in Hoogmade. 
We starten de tocht op de Besjeslaan 
richting Roomburg en fietsen over 
het kleine weggetje tussen de paar-
denstallen en de woonwagenvilla’s 
naar het rode bruggetje over de Rijn. 
In Leiderdorp slaan we rechtsaf naar 
het Utrechts Jaagpad om naar knoop-
punt 71 te fietsen. Over de Ruigekade 
fietsen we door de Achthovenerpol-
der en kijken links naar de aanleg 
van de nieuwe wijk in Leiderdorp 
met de populaire haven en nieuwe 
fiets- en wandelpaden. Rechts van ons 
wordt een breder fietspad aangelegd, 
waarvoor we ook kunnen kiezen; 

beide paden komen uit bij 41. Over 
de Does gaan we naar 38 en dan naar 
48 in Hoogmade met leuke uitspan-
ningen aan het water. Via 47 rijden 
we de polder in naar 12, 13 en 24 om 
vandaar via de prachtige oude Land-
lustweg naar Koudekerk, nummer 19 
te fietsen. Via 11 maken we het rondje 
af naar 38 en gaan dan naar rechts, 
72, een nieuw knooppunt, om van-
daar naar 81 te fietsen op weg naar de 
Boterhuispolder. Ook deze polder is 
de laatste jaren toegankelijk gemaakt 
voor fietsers en wandelaars met nieu-
we paden over kleine houten brug-
getjes. We gaan hier wel naar knoop-
punt 78, maar ik raad aan om rechtsaf 
door de polder te fietsen en dan via 
de Zijldijk naar 78 te gaan. Via de 
bekende route 44, 85 en 69 komen we 
weer uit bij de Stierenbrug.
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Het Buena Vista van Roomburgh

In zijn directeurschap van 30 jaar heeft hij 
maar liefst 3 renovaties tot stand gebracht.  
Op zijn kantoor prijken foto’s aan de wand, 
waarop je mooi kunt zien hoe ZC Roomburgh 
steeds uitbreidde en vernieuwde. Zo werd er 
op een van de vleugels een nieuwe verdieping 
gezet, de appartementen vergroot en werd 
de huisartsenpost gehuisvest in de plint. Het 
kleine paviljoen is in verschillende fases om-
gevormd tot een modern bedrijfsrestaurant 
met een groendak en warmte/koude opslag ter 
bevordering van de duurzaamheid. Tijdens de 
renovatie van 2012/2013 werden de bewoners 
elders gehuisvest en verdeeld over Rijn en 
Vliet (80) en 't Hofflantshuys (33). In die pe-
riode zijn de Roomburgh-bussen aangeschaft, 
om een “lijndienst’ te onderhouden tussen de 
verschillende locaties. Deze bussen zijn na de 
verbouwing gebleven voor de uitstapjes van 
bewoners.

Vooruit kijken
“Het is niet altijd makkelijk geweest om 
verbouwingen tot stand te brengen” zegt 
Ruud.”Je moet vooruitkijken en creatief zijn” 
Ruud heeft zijn uitgebreide netwerk gebruikt 
om de zorg voor zijn bewoners op een hoog 
peil te houden. Zo heeft hij via de Stichting 
St. Jacobshof de financiering rond gekregen 
voor de bouw van 40 extra aanleunwoningen.  
En kwam hij na vele overleggen rond met de 
Gemeente Leiden voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning.

Speels karakter
Hij kwam op het idee om zelf woningen te 
gaan bouwen en verhuren incl. de zorg, omdat 
hij hiervoor tot 2 x toe benaderd was door 
bouwers van Verde Vista. Maar de huidige 
budgetten voldeden niet aan de eisen van de 
verhuurders. Toen dacht hij, ik ga zorgen voor 
mijn eigen Buena Vista. En dat is gelukt. 
Het ziet er prachtig uit, zoals de nieuwbouw 
en de bestaande bouw met elkaar verbonden 
zijn. Het atrium zorgt voor een mooie lich-
tinval. De niveauverschillen, noodzakelijk 
vanwege de bouweisen, geven het geheel een 
speels karakter. Het aanzicht van de bestaande 
en de nieuwe aanleunwoningen is gelijkge-
trokken, door de witte muren en de brandwe-
rende blankhouten voordeuren. 

Ruud Stuurman is bijna directeur af, maar wil ons graag informeren over de nieuwe aan-
leunwoningen die deze zomer zijn opgeleverd.  Hij vertelt enthousiast over dit laatste pro-
ject waar hij met hart en ziel bij betrokken was.

(Liesbeth Dijkdrent) Levensloopbestendig
Sinds 2015 kunnen alleen nog de mensen met 
de zwaarste zorgbehoefte gehuisvest worden 
in het Zorgcentrum. Voor de aanleunwo-
ningen zijn die eisen er niet. Deze moderne 
appartementen zijn levensloopbestendig. 
Dat betekent dat mensen er kunnen blijven 
wonen, ook als ze een zwaarder zorgpakket 
nodig hebben. Door de uitbreiding met de 
aanleunwoningen is de ouderengroep weer 
divers geworden.

Antonio Brass
Ruud heeft niet zoveel behoefte om over zich-
zelf te praten, het gaat hem om de mensen. 
Toch weet ik hem te ontlokken wat zijn grote 
passie is. Hij is gek op de muziek van de trom-
pettist Herb Alpert, die in de 60er en 70er 
jaren met de Tijuana Brass furore maakte. 
Verschillende malen heeft hij hem zien optre-
den, waaronder in New York. 
Het inspireerde hem om zelf muziek te 
maken. In 1970 kreeg hij van zijn vader een 
trompet en na een halfjaar speelde hij met 
vrienden in Parijs. Dat is nooit opgehouden. 
Hij treedt nog steeds op met zijn eigen Anto-
nio Brass. 
Ruud heeft nog plannen genoeg voor Room-
burgh, zoals het verplaatsen van de inpandige 
kapel naar een uitbouw aan het gebouw om op 
de oude plaats een bruin café te herbergen: de 
Social Club. Maar eind september gaat hij zijn 
post toch echt verlaten om te genieten van zijn 
welverdiend pensioen. Vervelen zal hij zich 
niet, want hij blijft actief in diverse besturen 
en natuurlijk in de muziek.

De aanleunwoningen zijn vanaf 1 augustus 
verhuurd. In september wordt de nieuwbouw 
feestelijk geopend.

IK HEB MAAR 1 KNOP:
AAN OF UIT

“Als ik ergens voor ga, laat ik niet meer 
los. Er is mij vaak gevraagd om te fuseren, 
maar daar voelde ik niets voor. Dit huis 
is nog zelfstandig en daar ben ik trots op. 
Voordeel is dat mensen elkaar kennen 
en er een gemoedelijke sfeer heerst, we 
merken het ook aan nieuwe personeelsle-
den die zich hier gelijk thuis voelen en het 
verschil merken”
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Soldaten Camping Matilo
In het eerste weekend van augustus werd een 
Romeinse Soldaten Barak op ware grootte 
nagebouwd in het castellum. Dit gebeurde 
onder het toeziend oog van de archeoloog 
Eric Dullaart en onder leiding van Jaap Ho-
gendoorn (in het verleden bouwmeester in het 
Archeon). Een hele klus, maar het lukte, want 
de weergoden werkten mee en natuurlijk ook 
de vrijwilligers, studenten en scouts van St. 
Josef. 

In de week erna vond het kinder- en kunstproject ‘Matties van Matilo’ 
plaats, georganiseerd door Ludy Feyen. In dit project met workshops 
kreeg het gebouwde frame van de soldatenbarak een belangrijke rol. 
Op zaterdag 12 augustus was het uit met de pret en na een gezamenlij-
ke voorstelling van de “matties” en de ‘soldaten’, werd het houten skelet 
weer afgebroken. Filmer Gerard Slokker heeft alles vastgelegd en ook 
voor deze prachtige fotoserie gezorgd!

Romeinse re-enactors namen de kinderen mee in een spoedcursus “hoe wordt je een Romeinse soldaat”. 

Je kon Romeinse hapjes proeven en ook onze 
Stadswijngaard was aanwezig met een wijn-
proeverij.

Demonstratie met de “groma”, een landmeet-
kundig instrument, dat de Romeinen gebruik-
ten voor de aanleg van hun wegen en forten.
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Bijzonder Thuisafgehaald
Een versbereide maaltijd is ook lekker. Ook hiervoor kunt u zich 
aanmelden bij Radius. In samenwerking met ‘Bijzonder Thuisafge-
haald’ wordt er een thuiskok gezocht. Dit is een buurtgenoot die bij 
Bijzonder Thuisafgehaald staat ingeschreven en die het leuk vindt 
een of twee keer per week extra te koken tegen vergoeding van 
kosten.
U kunt zelf overleggen met de thuiskok hoe vaak u een maaltijd 
zou willen gebruiken, wat u graag eet en of u nog speciale dieet-
wensen heeft.
De maaltijden kunnen, wanneer u slecht ter been bent, ook bij u 
langs worden gebracht door de thuiskok. 
Op deze manier kunt u genieten van verse maaltijden, die met 
aandacht en liefde zijn bereid. En daarbij blijkt het vaak ook heel 
gezellig om op deze manier buurtgenoten te leren kennen.
Aanmelding of meer informatie? 
Wilt u gebruik maken van 'Bijzonder Thuisafgehaald' of kent u ie-
mand in uw omgeving die geholpen zou zijn met een thuiskok, laat 
het weten, want u kunt de aanvraag invullen ook voor een ander. 
Of wilt u zelf koken voor een ander? Wij zoeken altijd thuiskoks 
die willen koken voor buurtgenoten die tijdelijk of langer in een 
kwetsbare positie zitten.

Neem contact met ons op: 
bel met Radius op 071 707 42 00 
of stuur een e-mail naar:  judith@thuisafgehaald.nl 
Kijk ook op de website: bijzonderthuisafgehaald.nl

(Liesbeth Dijkdrent)



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

Fysiotherapie aan huis en ’s avonds mogelijk.
Lid van ParkinsonNet 

MS-netwerk
CVA-netwerk

Gespecialiseerd in:
- Orthopedische Revalidatie (heup en knie)
- Medical Taping
- Oedeemtherapie
- Psychosomatische Fysiotherapie

Leonie van der Bruggen
Fieneke Griffioen
Margot van Nes

Hof van Roomburgh 4 – 2314 ZB Leiden – Tel. 071-5416200
www.fysiovanderbruggen.nl

Wij staan voor persoonlijke aandacht, 
betrokkenheid en flexibiliteit

Zoekplaatje!
Wat is de locatie op deze foto? 
Denkt u het te weten, mail dan uw oplossing, uiterlijk op 17 september 
2017, samen met het gevonden woord van de fotopuzzel, naar 
romekrant@wijkroomburg.nl

Goede inzenders maken kans op een leuke prijs van een van de winkeliers 
van de IJsselkade.
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De oplossing in het vorige nummer:
De boom met het vogelhuisje staat aan het water langs het Augustus 
pad. Het vogelhuisje riep mooie herinneringen op, getuige deze reactie 
van Matthijs de Langen:

Omdat Joris - toen een jaar of 7 - van timmeren houdt en van lekker buiten 
bezig zijn hebben we toen de kinderen te groot werden voor de zandbak een 
van de planken daarvan gebruikt om een vogelhuisje te maken. Eerst even 
opzoeken hoe groot dat gat moest zijn en of het nou ook weer op het noor-
den, zuiden, oosten of westen moest hangen (noordoosten dus) en aan de 
slag. Gelukkig waren er aardig wat spijkers nodig, want daar gaat het natuur-
lijk om bij timmeren. En het vogelhuisje moest in de stadsboomgaard voor 
het raam hangen.
En dan huisde er direct ook nog een koolmeesje in. Superleuk zo'n vogelkop-
pie dat uit het gaatje steekt.

Dus toen ik dat in de Romekrant zag staan herkende we dat natuurlijk direct.

4e letter uit de kop 2e letter uit de kop     1e letter uit de kop 2e letter uit de kop 14e letter uit de kop

8e letter uit de kop 6e letter uit de kop 6e letter uit de kop 15e letter uit de kop 5e letter uit de kop

Fotopuzzel
De foto’s zijn stukjes van grotere foto’s uit deze uitgave van de Romekrant.
De getallen corresponderen met de gezochte letters uit de kop van het desbetreffende artikel.
Samen vormen ze een woord.
SUCCES



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