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Voorwoord
Hier is het decembernummer van de Romekrant! We besteden in dit nummer aandacht aan het deels verregende wijkenfestival en aan de wijkenvisie, waaraan gestaag wordt gewerkt door mensen uit de wijken en onze
gemeenteambtenaren. Maar er zijn ook interviews met bewoners, die we
graag een beetje beter leren kennen. Het PS-theater heeft het afgelopen
jaar door onze wijken gestruind en gesprekken gevoerd met jong en oud.
Dat heeft een paar bijzondere voorstellingen in hun kleine theater aan de
Raamsteeg opgeleverd, maar ook een serie “Tijdgravers” uitgevoerd in onze
wijken. De voorstellingen zijn al gestart en vinden plaats tot en met zondag,
16 december in verschillende huiskamers en buitenlocaties in onze wijken.
Het is bijzonder dat de wijken het podium zijn. Mede daarom willen we de
voorstelling van harte aanbevelen (zie pag. 18), u gaat hier zeker van genieten!
Er is dus weer genoeg te lezen in deze Romekrant, met dank aan al die vrijwilligers die artikelen schrijven, de uitgave verzorgen, de advertenties bij
elkaar scharrelen, foto’s maken en de krant verspreiden. Zij doen dat met
veel plezier, want het is leuk om actief te zijn in de wijk. Maar er zijn meer
activiteiten, waarvoor we mensen kunnen gebruiken, zoals het organiseren
van festiviteiten voor jong en oud en het helpen bij de uitvoering van de
verschillende projecten van de wijkenvisie.
Als u zich aanmeldt en laat weten wat uw interesse is, nemen we contact
met u op. Stuur een mail naar romekrant@wijkroomburg.nl Hier kunt u
ook uw vragen en ideeën kwijt. Graag ontmoeten wij u op de nieuwjaars/
netwerkborrel op 18 januari a.s. in de Brede School De Arcade.
Dan heffen we samen met u het glas op een mooi nieuw jaar voor de wijk
en haar bewoners!

Namens de redactie van de ROME-krant wensen wij u

fijne feestdagen en een gezond 2019!
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Indien gewenst kunt u uw bestelling op 1e kerstdag
tussen 13:00 en 15:00 uur afhalen.
Tevens verzorgen wij graag Uw steengrill en saladeschotel, wild en gevogelte, ossehaas, entrecote, ribeye,
rollade, kogelbiefstuk, rosbief, enz. ,,,,

WIJ WENSEN U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN!
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(Reini Hulsker)
(foto Rob Beurse)

Swift: Onze buurman wordt 100!
Op 19 juli 2019 zal de Leidse Ren-en Tourvereniging Swift 100 jaar bestaan, een mooi moment
om de voorzitter, Frans van Rijn, te interviewen. Frans is voorzitter sinds mei 2017, maar heeft
ook eind vorige eeuw enige tijd de voorzittershamer gehanteerd. Toen bestond Swift nog uit
drie verenigingen, de toervereniging, de renvereniging en de omnivereniging. Deze laatste
ondersteunde de beide eerste door het exploiteren van het clubgebouw en het uitbrengen van
het clubblad Solo. Inmiddels zijn deze 3 verenigingen samengevoegd tot de Leidse Ren- en
Tourvereniging Swift. Swift telt 600 leden, waarvan 100 vrouwen.
Het clubgebouw is verzamelpunt voor de toerrijders, zij vertrekken van het parkeerterrein
op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.
Op zondagochtend zijn het zeker bij mooi
weer wel 100 mensen die van hier uitzwermen. Zij kunnen uit verschillende afstanden
kiezen.
De renners rijden wedstrijden, soms op de
Bult. Een wedstrijd bestaat bijvoorbeeld uit
één uur en twee ronden. Er worden ook wegwedstrijden en tijdritten georganiseerd. De
wedstrijden vinden plaats op zondag en in de
zomer ook op de dinsdagavond.
Het clubhuis van Swift is eigendom, de vereniging huurt de grond waarop het is gebouwd.
Het parkeerterrein is van de gemeente, maar
mag door Swift worden gebruikt en is ook
kortgeleden opgeknapt. Voorts zijn er afspraken over het gebruik van de Bult als parcours.
Wekelijks worden in de herfst en winter
veldritten gehouden op de Bult, het parcours
wordt dan met linten afgezet. Deze linten blijven hangen om niet iedere keer opnieuw het
parcours te hoeven afzetten. De Bult is door
de gemeente aangewezen als wielerparcours
en als Swifthet niet gebruikt, zijn de wandelaars er welkom.
Een hoogtepunt in het Swift verenigingsleven is ieder jaar de Joop Zoetemelk Classic,
waarvoor de deelnemers uit alle hoeken van
het land komen. Deze klassieker wordt door
de toerfietsers gereden. Joop Zoetemelk geeft
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een jubileumaandenken. Ook de Joop Zoetemelk Classic zal in het teken van het jubileum
staan. En natuurlijk komt er omstreeks de
jubileumdatum een ontvangst voor relaties
en vrienden. Als start is er op 31 december
een groot oudejaarsfeest tot 1.00 uur 1 januari
gepland.
Een donker wolkje ligt er over de toekomstplannen door het aangekondigde voornemen
van de gemeente om op het parkeerterrein een
benzinestation te vestigen. Dit kan verstrekkende gevolgen voor de vereniging hebben,
zoals het onmogelijk worden van de Joop
Zoetemelk Classic. Het clubgebouw zou veel
minder zichtbaar worden en er zal nauwelijks
meer parkeergelegenheid zijn. Deze is nodig
bij wedstrijden, als verzamelpunt en het parkeerterrein wordt door de week als carpoolplaats gebruikt. De gevolgen zijn zo groot dat
het volgens de voorzitter wel eens het einde
van de vereniging zou kunnen betekenen.
Bijeenkomst tegen komst tankstation in
Roomburg, oktober in het clubgebouw van
Swift.
Bewoners uit Roomburg hebben in oktober
een bijeenkomst bijeengeroepen tegen de mogelijke komst van een tankstation in de wijk.
Hiervoor is de hulp ingeroepen van de heer
Stavleu, advocaat van het kantoor De Clerq.
Er is besproken wat de mogelijkheden zijn
om bezwaar te maken tegen het voornemen

van de gemeente om op de parkeerplaats van
Swift een benzinestation te plaatsen. Naast
een bestuurslid van Swift was er een aantal
buurtbewoners uit de wijk Roomburg. Een
gefotoshopte foto toonde hoe de situatie zou
kunnen zijn als het plan door zou gaan.
Er waren uitsluitend tegenstanders van het
plan aanwezig. Daar de gemeente tot nu toe
slechts een voornemen heeft gemeld en er
nog geen verdere besluiten zijn genomen, is
vastgesteld dat op dit moment nog geen actie
kan worden ondernomen. Het wachten is op
verdere besluiten van de gemeente.

Voor degenen, die hun mening over dit plan
kenbaar willen maken staat hieronder een
enquete. U kunt uw keuze per mail zenden
aan Herialt Mens: herialt@gmail.com
A. Ik ben tegen een tankstation
op de parkeerplaats bij Swift.
B. Het maakt me niet zo veel uit,
ik zie voor- en nadelen.
C. Ik vind het wel handig een
tankstation in de buurt.

altijd acte de présence en maakt graag met
menigeen een praatje.
Voor het jubileumjaar staan er tal van activiteiten op het programma. De bedoeling is
maandelijks een evenement te organiseren,
zoals jubileumtochten, er komt een jubileumlogo en er wordt nog nagedacht over
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Een winterse fietsroute

(Ankie Verlaan)

Vandaag de dag weten we niet of het weer zich houdt aan de oude seizoenswetten. Op 6 november was het in de
middag 20 graden, maar in de week daarvoor had het ’s nachts gevroren. Niemand kan dus nu voorspellen hoe
onze winter eruit zal zien, maar desondanks blijft het advies: Beweeg en ga erop uit! Ook in de winter is er veel te
genieten in ons buitengebied en mocht het te koud worden, dan hebben wij hier een route met voldoende cafeetjes
en snackbars onderweg en zelfs een warme Vlindertuin en een museum.
Vanaf de Hoge Rijndijk -69- fietsen
we richting Zoeterwoude -71- en
volgen daar de Rijndijk. Bij -68- gaan
we naar rechts naar -73- om daar
linksaf de Weipoort in te gaan. In
dit authentieke Hollandse landschap
met veel watertjes en weilanden zijn
aardig wat boerderijen waar je verse
melk en heerlijke kaas kunt kopen.
Bij knooppunt-81- rijden we door de
weilanden, langs ganzen, zwanen en
eenden naar -82-. Over de vernieuwde Geerweg fietsen we naar-83- en
vandaar over een bebost pad naar de
Oosteinde weg waar we via -84- naar
-98- fietsen op weg naar Stompwijk.
We fietsen door dit bijzondere land
met aan de horizon de hoogbouw van
de laatste decennia langs -96- naar
-80-, maar onderbreken de route
om even linksaf te slaan bij de drie
molens die van ver af al te zien zijn.
Ook die zijn een markant Nederlands
kenmerk, behorend bij de droogma-

ling en het waterbeheer. Een huis aan
de andere kant, de Antagonist, toont
een stukje van die watergeschiedenis,
over het vervangen van molens door
een stoomgemaal en tenslotte door
een dieselmotor. Na het bekijken van
de molens rijden we door naar -80en slaan linksaf, om de tunnel onder
de A4 naar Leidschendam te nemen.
Langs -77- en -79- fietsen we naar het
sluisje in Leidschendam waar er meer
dan voldoende gelegenheid is om te
lunchen of warm te worden met een
kop chocolademelk. Daarna gaan we
via -81- langs het water naar -94- en
dan over de brug naar -93- en naar
-88-. Hier fietsen we een rondje langs
het kasteel Duyvenvoorde, dat helaas
in de winter gesloten is, maar nog
steeds de moeite waard om van de
buitenkant te beleven. We gaan langs
-84- en -83- naar -82-, waar links
de warme Vlindertuin ligt. Op dit
moment wordt daar stevig verbouwd

om het Vlinderverblijf te vergroten
en aan de weg een uitbouw met terras
te maken. De eigenaar hoopt op 19
februari weer open te zijn. Langs de
Veurse weg rijden we dan naar-93en komen onderweg langs een oude
bollenschuur, waar nu een winkel in
tuinmeubilair gehuisvest is met daarnaast een lunchbar. Via -94- rijden
we naar het centrum van Voorschoten om in de prachtige Voorstraat,
waar ook veel te eten en te drinken
is, te genieten van het zicht op de
oude panden en de kerk. Naast het
oude postkantoor is het museum van
Voorschoten, waar we van woensdag
tot zaterdag van 12.00 tot 17.00 een
tentoonstelling over de zestiger jaren
kunnen bezichtigen. Wat een nostalgie! Na deze boeiende tocht rijden we
via-91-, -03-, -09-, -10-, -70-. -17- en
-20- weer naar -69-.

Wat is ons kleine landje toch mooi!
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FAVORIETE PLEK
Klimtoren park Matilo
We kunnen er heel fijn spelen. Hij staat op de
goede plek en lekker dichtbij. We klimmen er
natuurlijk in en spelen tikkertje of verstoppertje. Er ligt ook een matras in, maar we weten
niet hoe die erin komt. En we kijken soms
naar de woorden die er zijn geschreven.
BSO Matilo van
kinderopvang de Kinderhaven:
Rianne, Syds, Ib, Lora, Lee, Antoine en Anna.

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
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.
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Wilt u hieraan meedoen?
Neem dan contact met Rob op via:
email info@robbeursefotografie.nl,
of mobiel 06 511 637 80.
Of loop eens binnen bij de Arcade.
Hij is daar regelmatig te vinden
in zijn studio.
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Nieuwe slager

(Annette HilbrandsPetstra)

Interview met Jan van Schaik, eigenaar van ambachtelijke slagerij Henco

Vanaf 16 augustus jl. heeft Jan van Schaik de zaak van Ramon en Odilia Roffelsen overgenomen. Bij de verkoop is
afgesproken dat de familie Roffelsen nog een tijdje blijft meehelpen in de zaak om de overgang zo geleidelijk mogelijk te laten plaatsvinden en de kwaliteit van het aanbod te waarborgen. Jan spreekt zijn waardering uit voor de
prettige samenwerking.
De familie Van Schaik komt uit de vlees- en veehandel en
werkt nauw samen met leveranciers uit Zuid-Holland. Zij
leveren rund- en kalfsvlees uitsluitend van het Boeuf Blonde d’Aquitaine ras aan slagerij Henco. Dit van oorsprong
Franse ras wordt op jonge leeftijd naar Nederland gehaald,
waar de koeien in alle rust en vrijheid in de wei kunnen
rondlopen en zo op een diervriendelijke wijze opgroeien.
Voorheen had Jan een slagerij in het centrum van Rotterdam en Den Haag, maar door de slechte bereikbaarheid
heeft hij besloten zich in de wijk Meerburg te vestigen.
Tevreden stelt hij vast dat zelfs klanten vanuit Oegstgeest
en Zoetermeer afkomen op o.a. zijn befaamde biefstuk en
paardenworst.

Waarom hangt er vlees in een glazen vitrine?
Dat is een Dry Age rijpingskast legt Jan uit. Hierin worden producten zoals T-bone, Côte de Boeuf, kalfs- en
lamsvlees 3 à 4 weken te drogen gehangen of gelegd. Na
die periode heeft het vlees 70% van het vocht verloren en
heeft er spierafbraak plaatsgevonden. Hierdoor is het vlees
extra mals en door de rijpingstijd verfijnder en voller van
smaak.

Waaruit bestaat het werk wekelijks zoal?
’s Ochtends voor de opening van de winkel worden alle
vlees- en vleeswaren in de vitrines uitgestald, de gehaktballen gedraaid en alle panklare artikelen bereid. Wekelijks
wordt het vlees van twee koeien, vier varkens, kalfs- en
Texels lamsvlees afgeleverd, waarna het wordt uitgesneden
en voorbereid. Dit heeft als voordeel dat slagerij Henco
altijd verse producten kan verkopen. Tevens is dit een
waarborg voor de versheid en kwaliteit van de zelfgemaakte
vleeswaren en worstsoorten.
Een greep uit het vertrouwde en ongewijzigde aanbod:
- zelfgemaakte rookworst, warme grillworst en paardenworst
- zelfgemaakte filet americain, filet du chef, carpacciofilet en paté
- zelfgemaakte ballen gehakt en diverse warme snacks
- botermalse biefstuk, entrecote, ribeye, Côte de Boeuf enz.
- kalfs- en lamsvlees
- Duroc varkensvlees (in culinaire kringen bekend om haar malse en sappige vlees)
- wild en gevogelte zijn op bestelling het hele jaar verkrijgbaar!
- vers gefrituurde kroketten/frikandellen: uitsluitend op woensdag
- ruim assortiment zelfbereide maaltijden, salades en sauzen 		
- ambachtelijke beenham, leverworst, rookvlees, rosbief, rollades en Italiaanse vleeswaren

Feest!

verjaardag receptie trouwen

borrel BUFFET DANSEN BBQ disco

Slagerij Henco levert ook aan horeca en instellingen tegen
gereduceerde prijzen. Een website is in de maak, zodat
klanten ook digitaal artikelen kunnen bestellen.

Tip van de slager tijdens de kerstdagen
Voor bewoners in het bezit van een Green Egg of barbecue: houd eens een winterbarbecue met bijvoorbeeld een
heerlijke ‘Dryaged’-Côte de Boeuf. Uiteraard verzorgt
slagerij Henco ook graag uw gourmet, steengrill en saladeschotel, rollades enz. Graag vooraf te bestellen. Voor de
feestdagen gelieve u wild en gevogelte vier dagen voor gewenste afhaaldatum te bestellen. Zelf eet de slager tijdens
de kerstdagen een hertenbiefstuk of een Côte de Boeuf
met een goed glas rode wijn. Op uw gezondheid!

DINER jubileum AVONDFEEST
www.detuinvandesmid.nl

Slagerij Henco is gevestigd aan IJsselkade 44 en is telefonisch bereikbaar op: 071-5418787.
Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.
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wijkenfestival en wijkenvisie

(Ankie Verlaan en
Liesbeth Dijkdrent)
(foto's Marten Ris)

Helaas moesten de activiteiten in het park
vroeger beëindigd worden, maar de stadionloop ging nog wel door met een mooie afsluiting door Marleen Damen, onze wethouder,
die de prijs uitreikte aan de winnares.

Ons jaarlijks feest stond in het teken van de wijkenvisie. Mede daarom was gekozen voor een
andere opzet en locatie. Daarbij speelden onze ervaringen van vorig jaar ook een rol: het park
was toen bijna onbegaanbaar drassig vanwege de regen. Ook dit jaar viel er veel regen, waardoor
de braderie en de rommelmarkt vroeger eindigden dan de bedoeling was. Gelukkig kon de kindershow in de Kinderhaven en de Fifa-games in Matilo gewoon doorgaan. Ook de uitstekende
muzikanten bleven op het podium spelen, terwijl het publiek onder paraplu’s een biertje dronk.

De projecten van de wijkenvisie werden uitgelegd, zoals de opening van de IJsselkade als
Proefbuurt. Dit houdt in dat de gemeente de
regels voor de IJsselkade versoepelt. Dit geeft
de ondernemers ruimte voor extra activiteiten
om de IJsselkade te verlevendigen.

Opening proefbuurt
In het park werd mooi gebruik
gemaakt van de smoothie-fiets.
De verbinding met het onderwerp
“wijkenvisie” werd vooral gelegd
doordat medewerkers van de gemeente actief vragen stelden aan
de bezoekers.

Door de regen was er niet overal veel respons, bijvoorbeeld bij
de jeu-de-boules baan bleef het
aantal spelers achter bij onze
verwachtingen, maar de actieve
spelers waren heel enthousiast.

Totdat de stortbui losging was het gezellig en vrolijk op de IJsselkade.
De kraamhouders vertelden dat ze in de droge uren veel vragen hadden gekregen van bezoekers. Kinderen genoten van het springkussen,
het schminken, bamboe-knutselen en de optredens van Gymsport
Leiden.
Ondanks de regen was er nog veel publiek bij de afsluiting, de prijzenloterij, zoals altijd georganiseerd door Tineke en Suze.

De winnaar van de fiets
Over een jaarlijkse herhaling van het festival
kregen wij van diverse bezoekers ideeën aangeleverd. Geopperd werd onder meer om de verschillende activiteiten los van elkaar op andere
momenten te organiseren: kinderactiviteiten of
activiteiten voor jongeren kunnen bijvoorbeeld
in de schoolvakanties georganiseerd worden.
De sportieve activiteiten, zoals de stadionloop
en andere hardloopwedstrijden, geïnspireerd
door de Romeinse tradities, kunnen ook in de
lente plaatsvinden. En een braderie zou ook
als kerstmarkt georganiseerd kunnen worden.
Al met al, veel om nog eens goed over na te
denken. Mocht u na het lezen van dit artikel
behoefte hebben om uw suggesties met de besturen van de wijkverenigingen te delen: aarzel
niet en gebruik de nieuwe website, of spreek
ons aan in de wijken.

Voortgang wijkenvisie

Inmiddels gaat het uitvoeringsproces van de
wijkenvisie gestaag door. De kinderopvang in
het buurthuis verhuist in de kerstvakantie naar
de Arcade en dan kan er een begin gemaakt
worden met de inrichting van het horeca-punt.
Het verbeteren van de aanloop- en fietsroutes
naar het park en het aanleggen van verlichting
in het park staat op de planning. Ook aan de
verkeersveiligheid door het aanleggen van
meer groen wordt gewerkt. Er komen, als er
voldoende animo en hulp voor is, digitale informatieborden om de verschillende wijkacti-
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viteiten onder de aandacht te brengen. Andere
belangrijke punten zijn: de plannen voor een
benzinestation op de Van der Madeweg
(zie pag. 4-5), de plannen met betrekking tot de
metingen rond de Bult (pag. 27) en de metingen
van de fijnstofuitstoot rond onze wijken.
Tenslotte is er de discussie rond de bussluis,
waarover de besturen van de wijkverenigingen
met de bewoners willen overleggen op
13 december a.s.
Kortom, belangrijke onderwerpen, waar u als
bewoner mee te maken heeft. Geef u op als
meedenker in onze wijken, want daar wordt
iedereen wijzer van:
bestuur@wijkroomburg.nl
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(Ronald Peters)

Snelheid en lawaai Willem vd Madeweg
Al geruime tijd zijn er klachten over te hoge
snelheden en daardoor ook te veel lawaai,
op de Willem vd Madeweg. Op aandringen
vanuit de wijk zijn er in juni/juli dit jaar uitgebreide snelheidsmetingen gedaan. De resultaten van de metingen zijn op 6 november jl.
besproken met medewerkers van verkeer en
de wijkregisseurs. Het was een goed gesprek
waarin de gemeente erkende dat er inderdaad
te hard wordt gereden op de vd Madeweg.
Vanuit verkeerstechnische invalshoek is er
weinig dat de gemeente kan doen om de
snelheden omlaag te krijgen: de breedte van
de weg, de strepen op de weg, de lengte van
de dubbele rijbanen en de tijd dat de lichten
groen zijn voor rechtdoor voldoen aan de

regels die daarvoor zijn opgesteld.
De middenbermen voorzien van beplanting,
waardoor het smaller lijkt en de snelheid omlaag zou moeten gaan, is geen oplossing. Dit
geeft slechter zicht op de kruising. Bovendien
is daar nauwelijks ruimte voor struiken of
bomen en het onderhoud ervan.

Het plaatsen van flitspalen valt onder het
Openbaar Ministerie. En hoewel er veel te
hard wordt gereden, zo erkent ook de gemeente, is de kruising niet dusdanig onveilig
dat er volgens de OM normen aanleiding is
om er flitspalen te plaatsen. Landelijk beleid
is helaas zo dat er eerst (ernstige) ongelukken
moeten gebeuren voordat er structureel ingegrepen mag worden. Wel heeft de gemeente
er bij de politie op aangedrongen dat er met
enige regelmaat snelheidscontroles gehouden worden, hetgeen inmiddels al een keer is
gedaan.

In ons gesprek op 6 november hebben we toch nog een aantal zaken kunnen afspreken:
De verkeerslichten op de kruising staan, als er geen verkeer is, allemaal op rood. En als je
dan met normale snelheid aan komt rijden op de vd Madeweg krijg je op tijd groen zodat
je nauwelijks af hoeft te remmen. Door de gemeente wordt de haalbaarheid uitgezocht om
verkeer dat met te grote snelheid komt aanrijden hiervoor af te straffen door dit verkeer
langer te laten wachten op groen. In principe gaat dit een half jaar getest worden, waarbij
het belangrijk is dat er dan niet vaker door rood gereden gaat worden want juist daardoor
zou de kruising weer onveiliger worden.

Ontwikkelingen wijksportpark
De gemeente heeft per brief kenbaar gemaakt
dat zij een haalbaarheidsonderzoek is gestart
naar een zogenaamd Wijksportpark dat vanuit
Roomburg gezien aan de overkant langs het
Rijn-Schie kanaal zou moeten worden gerealiseerd. Aan de realisatie van zo’n Wijksportpark zouden voordelen maar ook nadelen
kunnen kleven voor de omgeving.
Ten behoeve van het onderzoek zijn vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen uit de die omgeving uitgenodigd.
Namens de wijkvereniging Roomburg neemt
Gijsbert Groenveld, lid van het bestuur, deel
aan de werkgroep bijeenkomsten. Voorlopig
waren er drie van deze bijeenkomsten gepland. Daarnaast stond er een excursie op
het programma waaraan de werkgroep samen
met wethouder en raadsleden deelneemt en
die voerde naar geslaagde projecten wonen/
sportbeoefening in wijken in Rotterdam en
Den Haag. Het was erg leuk aan dat uitstapje
deel te nemen alhoewel de situaties zowel
in Rotterdam (Zuiderpark) als in Den Haag
(Bosjes van Pex) heel erg verschillen van die
van de situatie van het Roomburgerpark. Ten
eerste zijn beide gebieden ontzettend veel
groter dan het Leidse Roomburgerpark en
ten tweede staan in die plaatsen de woningen
(meestal flats) op veel grotere afstand van het
sportgebeuren waardoor er niet of nauwelijks
overlast wordt ervaren. Verder wordt in een
echt Wijksportpark een keur aan beweegen sportactiviteiten aangeboden, iets wat
eigenlijk de kracht is van zo’n park. Op het
“postzegeltje” Roomburgerpark is zo’n aanbod
onmogelijk.

(Gijsbert Groenveld)

De plannen houden de gemoederen van zowel
voor- als tegenstanders aardig bezig. Een
wijkbewoner in Roomburg is een brievenactie begonnen waarin tegenstanders van de
plannen hun grote bezorgdheid kunnen uiten
richting gemeente.
Gijsbert Groenveld heeft de vele opmerkingen die er over dit onderwerp naar hem zijn
toegestuurd doorgezonden naar betrokkenen
van de kant van de gemeente Leiden. Van
voorstanders van de gemeentelijke plannen is
uit Roomburg tot op heden niets gehoord.
Een tweede werkgroepvergadering is op 19
november jl. gehouden. De verwachting dat
daar al grote beslissingen zouden worden
genomen werd niet waargemaakt. De grote
werkgroep heeft zich eerst gebogen over een
zogenaamde nulmeting en over de elementen
die daarin opgenomen zouden moeten worden. Vanuit Roomburg is alvast het gevaar van
licht- en geluidsoverlast onder de aandacht
gebracht. De werkgroepleden is een aantal uitvoeringsscenario’s opgestuurd. Waarop tot de
volgende bijeenkomst (waarschijnlijk pas in
het nieuwe jaar) gestudeerd kan worden. De
verwachting is dat het besluitvormingsproces
nog geruime tijd in beslag zal nemen.
Gaande de werkgroep besprekingen zullen
naar buiten geen mededelingen worden gedaan.
Om toch op de hoogte te blijven van het
lopende proces kunt op onderstaande link de
meest recente informatie terugvinden.
Website: gemeente.leiden.nl
zoekterm: wijksportpark-roomburg

De dubbele rijbaan rechtdoor is na de kruising in de richting van de Hoge Rijndijk langer
dan nodig. Gekeken wordt of de lengte optisch ingekort kan worden door er een zogenaamd verdrijvingsvlak op te schilderen (witte strepen). Als de lengte omlaaggaat zou ook
de snelheid op de linkerbaan omlaag moeten gaan.
Vanuit de wijk gaan we in overleg met de omgevingsdienst West Holland om te kijken of
er maatregelen te nemen zijn om het lawaai te verminderen, en dan bij voorkeur zodanig
dat ook de snelheid omlaag gaat en daarmee de veiligheid op de kruising wordt verhoogd.

Fietsbrug Kanaalweg - Julius Caesarbrug
In opdracht van de gemeente is in augustus
2016 een rapport geschreven over hoe de
brug beter en veiliger gebruikt zou kunnen
worden door met name fietsers. In dat rapport wordt onder andere aanbevolen om het
hoogteverschil tussen brug en weg/fietspad
kleiner te maken, en meer ruimte te creëren
voor fietsers van en naar onze wijken op het
fietspad op de Kanaalweg ter plaatse van de
brug. Het duurde even voor de gemeente de
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financiële ruimte had gemaakt, en het duurde
nog langer toen de projectleider, die ervoor
was aangesteld, zijn opdracht teruggaf zonder overdracht. Inmiddels zijn echter al deze
blokkades weggenomen en hebben we eind
september, ter plekke van de brug, kennis
kunnen maken met Stefan de Kogel, de nieuwe projectleider. Naar verwachting kunnen
deze werkzaamheden in de tweede helft van
2019 dan eindelijk uitgevoerd gaan worden.
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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.

Een leven lang tussen de kaas

(Gijsbert Groenveld)

Mevrouw Van Boheemen (88) doet eens in de week mee aan de gymnastiek (op de stoel) in Woonen Zorgcentrum Roomburg waar ze sinds 15 maanden in een hele nieuwe aanleunwoning is gaan
wonen. Ze zegt: “vroeger keek ik er een beetje spottend naar, naar die ouderengym. Maar we
hebben een docent die het, ook al zit ik op de stoel, voor mekaar krijgt dat ik naderhand op allerlei
onverwachte plekken mijn spieren voel”
Kaas
In 2017 verruilde ze haar grote huis met nog
grotere tuin voor een ruime woning met groot
terrasbalkon in Meerburg. De kaashandel die
zij en haar man in 1956 begonnen aan de Lange
Mare en die nu wordt gedreven door zoon Winfred is een begrip in Leiden. Het is een van de
weinige kaaszaken die er in de stad nog bestaan.
“Vroeger waren er wel 10. Alleen in de Haarlemmerstraat al 3, waaronder die van Neuteboom.
Dat was geen concurrent maar een vriend waar
ze samen met nog 4 vrienden mee op wintersportvakantie gingen.
De vakantie was vaak hard nodig na de grote
drukte van de Kerstperiode. Vanaf 1956 hebben
haar man en zij samen heel wat op moeten knappen in het uit 1794 daterende pand. Zo waren
de vloeren en betimmeringen die er in de oorlog
uitgesloopt waren om in de kachels op te stoken,
nooit vervangen en bleek een deel van het huis
op turfgrond gebouwd te zijn met alle gevolgen
van dien.
Niet stil zitten
Toen mevrouw in 1995 ophield na bijna 40 jaar
hard werken pakte ze meteen van alles op om
zich mee bezig te houden. Naast de zangkoren
waar ze toen al 30 jaar lid van was en die zorgen
voor de muzikale omlijsting van lief en leed bijeenkomsten in de Rooms Katholieke kerk, zoals
trouwerijen en begrafenissen, ging ze als vrijwilliger bedienen in verzorgingshuis Roomburg en
later ook bridgen.
Jammer genoeg heeft ze maar 4 jaar samen met
haar man kunnen genieten van het pensioen.
Hij kwam in 1999 te overlijden aan de gevolgen
van een zeer vroeg ingetreden dementie. Haar 4
kinderen zijn haar zeer tot steun geweest in die
periode en nog steeds.
Meerburg
Toen ze in 2017 naar een aanleunwoning van
Woon Zorg centrum Roomburg ging verhuizen
hebben haar kinderen dat voor haar gedaan. Zelf
ging ze vier dagen logeren bij haar zuster. En
toen ze terugkwam was alles ingericht, terwijl ze
geen enkele aanwijzing had gegeven.
Ik kende Meerburg al wel een beetje. Doe nu
af en toe een boodschapje aan de overkant op
de IJsselkade, maar eten koken doe ik zelf nog
graag, maar een keer of drie in de 2 weken eet ik
in het wijkrestaurant op de parterre.

Bridge
Mevrouw bridget in ’t Trefpunt aan het Professorenpad bij Radius en leert nog wat bij in Huis
van de buurt Matilo van Libertas: aan de overkant. “En als we daarvandaan terugkomen ga
ik bij de BINGO helpen in het zorgcentrum en
heel soms oefenen we voor de jaarlijkse bridgedrive. Ik verveel me geen moment”.
Terug naar de kaas
Heeft iemand die haar leven lang tussen kaas
geleefd en gewerkt heeft nou zelf nog trek in
kaas op brood of bij de borrel? “Ik houd het op
het ogenblik bij belegen Beemsterkaas. Ben een
beetje afgestapt van de boerenkaas. Zelf heb ik
in de jaren 60 wel allerlei nieuwe kaassoorten in
de winkel geïntroduceerd zoals kruidenkaas of
knoflook kaas. Maar uiteindelijk is die gewone
kaas toch het lekkerst.
Na nog een kop thee met een stuk noga neem ik
afscheid en kan niet geloven dat deze opgewekte
en energieke dame over twee jaar
(op Koningsdag !!) 90 kan worden.
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(Saskia Ridder)

PS|theater kiest Roomburg en Meerburg als podium

Tijdgravers

Tijdgravers: een verrassende tocht vol hartverwarmende ontmoetingen
Het verhaal van een wijk vind je niet alleen in de gemeentelijke archieven, je vindt ‘m vooral bij
de mensen in de wijk zelf. Dat is altijd het uitgangspunt van PS|theater, het illustere Leidse theatergezelschap dat al vele wijkvoorstellingen maakte. Dit jaar streken ze neer in Roomburg en
Meerburg. Van 28 november tot en met 16 december vertellen zij het verhaal van onze wijken
met de voorstelling Tijdgravers. In de wijk, over de wijk.
Als je elkaars verhaal kent, kan dat zorgen
voor meer begrip, voor een wat vriendelijker
samenleving, een prettiger wijk. PS|theater
ging in onze wijken op zoek naar de verhalen
en maakte er de voorstelling Tijdgravers van,
een theaterroute met muziek en verhalen
om nooit te vergeten. De winterse ontdekkingstocht voert je dwars door de straten en
huiskamers van Roomburg en Meerburg.
“Een verrassende tocht vol hartverwarmende
ontmoetingen”, aldus regisseur en artistiek
leider Pepijn Smit. In Tijdgravers struint het
publiek met de theatermakers van PS|theater
én PS|jong langs vergeten lanen en verborgen
plekken van de wijk en krijgt zo een nieuwe
blik op de stad. Tijdgravers is een voorstelling
over onbekende wegen en nieuwe kansen.
Over een plek waar mensen al tweeduizend
jaar opnieuw beginnen, en waar ook een
100-jarige nog volop plannen maakt.
Histories die je raken
Julia Schmitz is een van de stadsverkenners
bij PS|theater, dat wil zeggen dat ze in de
maanden voorafgaand aan een theaterstuk de
wijk verkent. Julia: “Dat kun je heel letterlijk
nemen. We zijn veel in de wijk en gaan met
zoveel mogelijk mensen in gesprek. Dat deden
we onder andere vanuit onze keet tegenover
de Spar aan de IJsselkade. Wat komen we
tegen, wie zijn de sleutelpersonen in zo’n wijk,
wat valt op, welke bijzondere verhalen leven
er, wat valt er allemaal te ontdekken? Normaal
gesproken doen we dat maar twee tot drie
maanden, maar in Roomburg en Meerburg
zijn we begin 2018 al gestart.” En dat is Pepijn
goed bevallen. “We wilden meer tijd nemen
omdat het een heel divers stadsdeel is door

Leer je wijk opnieuw kennen
“Een gek park”, zo durft Pepijn ons park Matilo wel te betitelen. “Eigenlijk is het een open
vlakte tussen drie werelden. Het is open, kaal,
te groot voor een zomerse picknick. Je weet
toch niet waar je moet beginnen? Je verdwaalt
in de oneindigheid.” Maar het is volgens
de Leidse theatermaker wel een uitgelezen
plek om theater te maken. “De historie biedt
genoeg verbeelding. De Romeinen stonden
hier ooit met de vraag waar ze hun barakken
moesten bouwen. Zo kun je bedenken dat er
meerdere lagen met verhalen verborgen moeten liggen. En honderden jaren later stonden
de nieuwe bewoners in deze nog kale wijk
met de vraag ‘hoe begin ik hier aan een nieuw
stukje van mijn leven?’ Tijdens de voorstelling komen we bij een buurtbewoner die vlak
nadat ze in Roomburg kwam wonen haar
echtgenoot verloor. Daarnaast een statushouder die hier een huis toegewezen kreeg en

dus ook opnieuw moest beginnen. Iemand
die na dertig jaar weer op zoek ging naar haar
vader. Waar pak je de draad weer op? Hoe
doe je dat? Dit is een centraal thema van onze
voorstelling Tijdgravers waar deze bewoners
ook een actieve rol in spelen. Het is dus een
unieke kans om je wijk vanuit een heel nieuw
perspectief te leren kennen.”

Nieuwe voorstelling van PS|theater en PS|jong
de combinatie van het oudere Meerburg, de
nieuwbouwwijk Roomburg, het bijzondere
park Matilo en het woonwagenpark aan de
rand van de wijk. Ook wisten we dat er relatief
weinig sociale voorzieningen zijn in de wijk,
en dan is het voor ons wat minder makkelijk
om contacten te leggen. Maar dat bleek een
vooroordeel. Wat ons namelijk opviel is de
openheid van mensen, de nieuwsgierigheid
naar ons. We kwamen makkelijk in gesprek,
werden snel vertrouwd en werden vaak ook
weer gewezen op andere mensen met een
verhaal. En omdat we de tijd hadden konden
we meer een band opbouwen, net iets dieper
graven.” Julia: “Dat leverde de mooiste gesprekken op, persoonlijke verhalen, histories
die je raken. Als theatermaker wrijf je dan in
je handen natuurlijk.”
Maandelijkse voorstellingen
Omdat er zo’n lange tijd aan het verkennen
werd besteed, en de makers zichzelf ook graag
scherp wilden houden, werd er maandelijks
theatraal verslag gedaan. Documentaire-achtig, met muziek, columns, scenes en natuurlijk
eten en drinken. Julia: “Die formule werkte.
Met de maandelijkse voorstellingen aan de
Raamsteeg bouwden we al aan de voorstelling
en konden we de wijk nog meer betrekken bij
de voorstelling. En wat ook hier weer opviel
was de cohesie in de wijk. We noemden de
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voorstellingen ‘Vergeet-me-nietjes’, maar deze
wijk lijkt zichzelf niet te vergeten, mensen
zien elkaar, hebben weet van de wijk.”

Van 28 november tot en met 16 december
speelt PS|theater de voorstelling Tijdgravers,
een theaterroute met muziek en verhalen om
nooit te vergeten. Deze winterse ontdekkingstocht voert je dwars door de straten en huiskamers van Roomburg en Meerburg. Regisseur
Pepijn Smit vertelt: “Na het succes van onze
zomerproductie Tussenland brengen we nu
een heuse wintervoorstelling. In Tijdgravers
nemen we je mee op een verrassende tocht vol
hartverwarmende ontmoetingen”.
In Tijdgravers struint het publiek met de
theatermakers van PS|theater én PS|jong langs
vergeten lanen en verborgen plekken van de
wijk en krijgt zo een nieuwe blik op de stad.
Tijdgravers is een voorstelling over onbekende
wegen en nieuwe kansen. Over een plek waar
mensen al tweeduizend jaar opnieuw beginnen, en waar ook een 100-jarige nog volop
plannen maakt.
TIJDGRAVERS
Speeldata: 28 nov - 16 dec (woe. t/m zo.)
Aanvang:
19.30 (woe. t/m za.), 16.00 (zo.)
Startlocatie: Scouting St. Jozef,
Besjeslaan 2a, Leiden
Kaarten €15,00 / €12,50 (bewoners Meerburg en
Roomburg) / €7,50 (try-outs) via pstheater.nl
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Activiteitenkalender
2018 - 2019

Huis van de Buurt Matilo
Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden

Maandag: 13.30 - 16.30 uur Koersballen
Een strippenkaart voor 8 x koersballen kost €11
Dinsdag: 13.00 - 16.30 uur Bridge
De kosten zijn € 46 per jaar
Woensdag: 13.30 - 15.00 uur De Knutselclub (4-12 jaar)
Hier wordt in een gezellige sfeer gespeeld en geknutseld.

Kijk voor het actuele en complete programma op
www.libertasleiden.nl of neem contact op met
Tineke Tegelaar: 071-5412515, E-mail: Matilo@libertasleiden.nl

Bijzondere activiteit:
Zaterdag 19 januari, vanaf 17.00 uur
Nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers en wijkbewoners

Zelfregiecentrum Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden

Cursus WRAP (Wellness Recovery Action Plan)
Bij het Zelfregiecentrum Leiden start een cursus WRAP voor mensen
Zaanstraat 126, e-mail zelfregiecentrumleiden@gmail.com
die meer grip willen hebben op hun eigen leven.
www.zelfregiecentrumleiden.nl Contactpersoon: Sonja v.d. Flier.
De WRAP is een zelfhulp-instrument ontwikkeld in Amerika door
Maandag t/m zaterdag open van 13.00-17.00 uur in HvdB Matilo
Mary Ellen Copeland.
De cursus is bedoelt voor mensen die handvatten zoeken om
Bijzondere activiteiten:
zichzelf te ondersteunen bij het dagelijkse leven.
Maandag: vanaf 14 januari van 13.00-15.00 uur muziekproject
10 keer bij Popschool Leiden. Inschrijven bij het ZRC i.v.m. statiegeld De cursus wordt gegeven door twee opgeleide WRAP-facilitators.
Aanmelden bij zelfregiecentrum.
en de 10 rittenkaart.
Dinsdag: Powerkiten aan het Valkenburgs meertje.
Iedere twee weken is er een lotgenotengroep voor mensen die stemmen
Vrijdag: Tafeltennis in grote zaal van 13.00-15.30 uur.
horen. Dit is een besloten groep waar eerst een kennismakingsgesprek
Diamond painten van 13.00-15.00 uur, kennismakingspakketje
liggen in de kast evenals wat pakketjes ter overname tegen kostprijs. voor nodig is. Aanmelden kan bij zelfregiecentrumleiden.
Iedere laatste vrijdag van de maand ezelwandeling in de duinen.
Deelname aan de activiteiten is kosteloos. Bekijk onze website voor ons
Inschrijven is verplicht i.v.m. statiegeld betaling en maximumaantal
cursusaanbod en aanvullende informatie: zelfregiecentrumleiden.nl
deelnemers van 4.

Brede school De Arcade

Vrijdag 18 januari 2019 Nieuwjaars/netwerkborrel van de
Wijkverenigingen Roomburg en Meerburg: 16.00 tot 18.00 uur.
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’t Trefpunt

Resto van Harte 17.30 – 21.00 uur
Iedere maandag kan je voor € 7,- heerlijk eten bij Resto van Harte,
Kom langs, ontmoet je buurtgenoten, schuif gezellig aan of help
mee als vrijwilliger. Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner 18.00
uur. Aanmelden bij de receptie: 071 - 5892200

Maandag
10.00 - 12.00 uur
12.00 - 13.00 uur
		
Dinsdag
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Hof van Roomburgh 46, 2314 ZC Leiden
Tel. 071 - 589 2200 wijkcontactpersoon Leo Cremers,
e-mail: wijkcoordinator@roomburgh.nl
Website: www.Roomburgh.nl

SPEL en BINGO woensdag en donderdag
In het bedrijfsrestaurant van ZC Roomburgh kunt u iedere
woensdag terecht voor de Spelmiddag van 13.45 – 15.45 en op
donderdagmiddag meedoen met Bingo van 14.00 -16.00 uur.
(behalve op 20 en 27 december)
OPTREDENS: 14.00 uur tot16.00 uur.
15 december: Stageband Amigo.
18 december: Adventviering met begeleiding van harp en klarinet.
22 december: Gemengd koor Ad Novum
23 december: Kinderkoor de Kisi Kids
5 januari:
La Familia, in concert sfeer van Andre Rieu.
27 januari: Muziek in Huis
3 februari: Gospel koor Living Words
30 maart:
Zeemanskoor “Doeshavenkoor”.

Historische Tuinen

Matilo historischetuinenmatilo.nl contactpersoon Dorothee Olthof:
info@prae.biz of 06 - 30 40 44 39

Tuinieren in de Historische Tuinen Matilo
Zin in tuinieren met een gezellige groep mensen? Kom dan meehelpen in de Historische Tuinen Matilo. Vanaf eind maart/begin april
beginnen we weer met het buitenwerk iedere maandagochtend van
9.30 tot 12.00 uur in de Romeinse kruidentuin en de Kloostertuin
in Park Matilo. Vrijwilligers die zin en tijd hebben om ons gezellige
team te komen versterken zijn van harte welkom! Tuinier ervaring is
niet vereist, wij leren je alles wat je moet weten.

Octavialaan 61, 2314 BN Leiden
Tel.071 – 5464060 Contactpersoon: Annette Rozeboom,
e-mail a.rozeboom@bredeschooldearcade.nl
Website: www.bredeschool-de-arcade.nl
Dinsdag 11 december:
Kennismaken met uw wijkagent en de wijkboa
Inloop van 17.30 tot 18.30 of van 19.30 tot 20.30
Zaterdag 12 januari 2019 start de cursus Fotografie in de
Praktijk I. Een heerlijke cursus van 5 bijeenkomsten waar je, in
gezamenlijkheid, heel veel van opsteekt. Het gaat onder meer over
licht en compositie, scherptediepte, snelheid en tegenlicht, beweging en
nog veel meer. Kosten: € 125,00.
Kijk voor meer info op: http://www.robbeursefotografie.nl

Zorgcentrum Roomburgh

Workshop Romeinse cosmetica maken was een succes

Activiteiten Historische Tuinen Matilo en Matties van Matilo
Workshops Historische Tuinen Matilo voor volwassenen en ouders
met kinderen vanaf 9 jaar
Zaterdag 12 januari 2019, 14-16 uur: Geneeskrachtige kruiden,
zalven en oliën
Tijdens deze workshop ontdekken we de geneeskrachtige werking
van de kruiden uit de Historische Tuinen Matilo. We maken er
heilzame zalven en oliën van om onze huid en algehele gezondheid te
ondersteunen in de koude wintermaanden.
De workshop wordt gegeven door Corrie Bocxe, holistisch gezondheidstherapeut.
Locatie: Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, Leiden
Kosten: € 5,00 p.p.
Meer informatie en opgeven:
Corrie Bocxe, 06-14744426, corrie.bocxe@hgt.nu

Professorenpad 1, 2313 TA Leiden
Tel. 06 11450737, e-mail contactpersoon Jolanda Swart, e-mail j.swart@
radiuswelzijn.nl
Website: www.radiuswelzijn.nl
Inloopochtend voor koffie/thee en een praatje
'Buurtsoepie', iedere eerste maandag van de maand
samen soep eten met een broodje
Themabijeenkomsten (zie kwartaalprogramma)
Filmmiddag, iedere derde dinsdag van de maand

Woensdag
09.30 - 12.30 uur Bridge
18.00 - 19.30 uur De Roompot, samen eten in Zorgcentrum Roomburgh..
Donderdag
10.00 - 12.00 uur
17.30 - 19.20 uur
		
Vrijdag
09.15 - 10.15 uur
14.00 - 16.00 uur
19.30 - 22.30 uur

Hobbyclub
Buurttafel. Om de twee weken op donderdagavond.
Eten wat de pot schaft
Yoga
Internetcafé. Iedere eerste vrijdag van de maand
Klaverjasclub

Zaterdag 16 februari 2019, 14-16 uur:
Romeinse en middeleeuwse hapjes
Wat aten de Romeinen? Wat was lekker in de middeleeuwen?
Maak kennis met de keuken van het verleden tijdens deze smakelijke workshop! De workshop wordt gegeven door Dorothee Olthof,
archeoloog en initiatiefnemer van de Historische Tuinen Matilo.
Locatie: Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, Leiden
Kosten: € 5,00
Meer informatie en opgeven:
Dorothee Olthof, 06-30404439, info@prae.biz
Zaterdag 16 maart 2019, 14-16 uur: Wildplukken
Wildplukken is van alle tijden. Ook de Romeinen en middeleeuwers
gebruikten wilde planten in hun gerechten. Ontdek de eetbare
planten in Park Matilo tijdens deze wildplukwandeling en proef na
afloop de smaak van dit Leidse park.
De workshop wordt gegeven door Ellis Grootveld, archeoloog,
botanist en initiatiefnemer van de Historische Tuinen Matilo.
Locatie: Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, Leiden
Kosten: € 5,00
Meer informatie en opgeven:
Ellis Grootveld, 06-18519714, ellisgrootveld@gmail.com
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(Ankie Verlaan)

H A L L OW E E N
Hoewel we hier in Zuid-Holland al veel feesten hebben, is er toch plek
voor nieuwe evenementen. Zo kennen we sinds enige jaren Halloween, dat in Noord-Holland en de VS al veel langer populair is. Steeds
meer kinderen bellen dan ’s avonds aan om je aan het schrikken te
maken en snoep te ‘eisen’. Een groep ouders en kinderen uit Roomburg zette enige jaren geleden de trend, maar hun verhuizing uit de
wijk maakte daar voor dit jaar een eind aan. Het stokje is inmiddels
overgenomen door Han Hollebeek uit de Drechtstraat. Hij gaat niet
langs de deuren, maar ontvangt de kinderen en hun ouders in zijn
huis, waarvan hij voor de gelegenheid een spookhuis heeft gemaakt.
Buiten staat een tafel met pompoenen, bewaakt door een heks en
binnen wonen Dracula met zijn kompanen in een zwart bekleed huis
met flikkerende lichtjes. In een pij staat de initiatiefnemer zelf. Han
grijpt zijn pensioentijd aan om zich aan deze hobby te wijden. Vroeger
deed ie dit al voor zijn kinderen en kleinkinderen, maar nu zijn alle
kinderen uit de buurt welkom. De benodigde poppen en beelden verzamelt hij al langer. De winkel van Bolkestijn op de Haarlemmerstraat
is daarvoor zijn favoriet. Hij kondigt het feest sober aan met een paar
briefjes op de ramen van de flat, maar er komen al gauw zo’n 35 kinderen. ‘s Avonds is er feest voor de volwassenen die “afgesneden vingers”
(van worstjes) en Draculabloed (wijn) aangeboden krijgen.

Wat zouden onze wijken zijn zonder zulke vrijwilligers?!
Het buurthuis Matilo overweegt trouwens om volgend jaar het
feest meer ruimte te bieden aldaar.

EKO keurmerk HorecaTuin van de Smid

(Annette HilbrandsPetstra)

Interview met Sjaak van de Geijn, samen met zijn vrouw Barbera eigenaar van ‘De tuin van de smid’.
De plek waar het hele leven kan worden gevierd!
Fietsend langs het kanaal kan het je niet ontgaan. Via diverse bordjes langs de kant van de weg wordt
‘De tuin van de smid’ aangegeven. Was in nr. 16 van de ROME-krant de verbouwing aanleiding voor een
interview; nu is de uitreiking in oktober van dit jaar van het EKO-keurmerk in goud en een groen lintje
reden voor een bezoek.

Uitreiking van het EKO-keurmerk Horeca
in goud en het groene lintje
Sjaak legt uit dat duurzaamheid hem al decennia lang boeit. Als jongen at hij al vegetarisch.
Te midden van de natuur was het niet meer
dan logisch om vanuit biologische en ecologische hoek zijn levenswijze voort te zetten. Zijn
streven is om met zijn onderneming geen, of
zo min mogelijk schade toe te brengen aan de
polder.
Hoewel het keurmerk eigenlijk op verzoek van
zijn bankrelatie, de Triodos bank, werd aangevraagd is Sjaak geïnspireerd geraakt door
de twaalf doelstellingen van het keurmerk.
Sjaak vraagt zich nu des te meer af: hoe staan
wij erin, wat doen wij ervoor en doen wij het
goed genoeg? Met het managementteam van
De tuin wordt er maandelijks over één zo’n
doel vergaderd.
Wethouder Martine Leewis van Groen Links
zette de eigenaren in het zonnetje voor hun
biologisch en duurzaam ondernemen van de
afgelopen zes jaar. Een mooie opsteker voor
het echtpaar en hun 30 à 40 medewerkers en
vele vrijwilligers. Onder andere door de samenwerking met mensen van de Gemiva-SVG
Groep, een instantie in Zuid-Holland die
mensen ondersteunt die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun
leven in de samenleving, de duurzaamheid, de
voor iedereen toegankelijke natuurspeeltuin
en het PS|theater heeft de polder een meerwaarde gekregen. Na de uitreiking werd er in
aanwezigheid van alle relaties …. biologische
prosecco gedronken.

Zijn er meer toekomstplannen nu de verbouwing bijna gereed is?
Er komt nog een doorgang tussen de hal en
de kas, zodat de toiletten ook binnendoor
bereikbaar zijn als de tussengelegen zaal verhuurd is. Ook zijn er plannen voor plaatsing
van een toiletgroep in de feestruimte onder de
hooiberg en de aanschaf komend voorjaar van
Kune Kune varkens. Deze varkens staan bekend als de Maori-varkens uit Nieuw-Zeeland.
Hun naam wordt uitgesproken als Cooney
Cooney.
Kerstliefhebbers opgelet: de jaarlijkse
kerstmarkt wordt op zaterdag 8 en
zondag 9 december a.s. gehouden!
Tijdens dit weekend is er tussen 12.00 en
17.00 uur van alles te beleven op De Tuin.
Onder andere de smid toont er zijn ambacht,
een imker zal er zijn streekproducten aan de
man en vrouw brengen evenals een verkoper
van schapenvellen en dekens. Uiteraard zullen
diverse kraampjes met traditionele kerstartikelen er niet ontbreken. Knapperende vuurkorven voor een beetje warmte en licht en
sfeervolle muziek maken het plaatje compleet.
U bent van harte welkom!

De tuin van de smid kan men bezoeken en
boeken voor zakelijk en algemeen verhuur
voor een bruiloft, een geboorte- of kinderfeestje, een high tea of een afscheid en is
gelegen in Park Cronesteyn, Polderpad 8 te
Leiden, tel.nr.: 071-7501796; e-mail: info@
detuinvandesmid.nl. Het heeft een theehuis,
een terras met gezellige zitjes, zoals picknickbanken en strandstoelen, een kinderboerderij,
een afgesloten speeltuin voor de kleintjes en
een natuurspeeltuin. Openingstijden: dagelijks
van 10.00 tot 17.00 uur (keuken gesloten om
16.00 uur). In de zomermaanden (van 1 mei
tot 1 oktober) op zaterdag en zondag tot 18.00
uur geopend.
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(Gijsbert Groenveld)
(foto Rob Beurse)

Yoga met de buren

AED actie in de wijk

Interview met Elly Kroet

Samen levens redden in onze wijk, doe je mee?

“Iemand van de Bewoners Contact Commissie (BCC) van de Neptunuskade wist dat ik Yoga
actief beoefen en suggereerde me in kleine kring aan wat buurvrouwen Yogales te geven. Het
leek me een leuk plan en we komen nu dus al ruim 3 jaar eens in de week bij elkaar” Elly Kroet
(76) vertelt over het leuke bureninitiatief waar zo’n 12 dames aan meedoen.
“Bij mannen is ook wel belangstelling, maar dit is een buurvrouwenclub en dat blijft het”
Elly vertelt heel levendig en beeldend hoe haar
leven was voordat ze zelf met Yoga in aanraking kwam. Haar grootste liefde is eigenlijk
de dans. Vol hartstocht heeft ze zich daar vele
tientallen jaren voor ingezet samen met een
groep vriendinnen die die interesse deelden.
“Als kind thuis stond ik mijn kunsten al te vertonen tussen de schuifdeuren. Ik kom uit een
creatief groot gezin waar altijd levendigheid
heerste en nog steeds. Iemand bij ons zegt wel
eens: eigenlijk hebben jullie allemaal last van
ADHD!” Ze lacht er hartelijk bij. “Nou: dat zal
dan zo zijn… als je maar lol hebt!”
Ze betaalde als thuiswonend meisje zelf de balletlessen waardoor de interesse in dansen werd
gewekt. Ze ontmoette haar latere man dan ook
op de Laan van Meerdervoort bij de club van
de Dutch Swing College Band onder leiding
van Peter Schilperoort. “Dansen, dansen,
dansen” ze maakt intussen dansgebaren. Ze
trouwde jong op haar 21ste en opende meteen
een kapperszaak in Den Haag, de eerste van
uiteindelijk drie. “Een heel drukke maar mooie
tijd. In de vrije tijd was ik volop in de weer
met het showballet dat samen met Haagse
vriendinnen was opgericht en dat in zalen en
zaaltjes een groeiend publiek vermaakte, voor
een groot gedeelte kennissen en familieleden."
Ze lacht bij de herinnering aan vele leuke momenten die zich voordeden tijdens optredens.
Na Den Haag woonde ze later met haar man
nog lange tijd in Leidschendam en Zoeterwoude. “Nu tien jaar geleden kwamen we hier op
de Neptunuskade wonen. De gezondheid van

mijn man ging achteruit en een appartement
was veel praktischer en eenvoudiger. Toch
heeft haar man er maar ruim een jaar kunnen
wonen tot hij toch nog betrekkelijk plotseling
overleed, het eerste overlijdensgeval op de
Neptunuskade.
“Het vriendinnen showballet was inmiddels
opgedoekt. Daarom ging ze op zoek naar
andere bezigheden.”Ik ontdekte yoga en schilderen al in Zoeterwoude waar ik nog steeds
heenga.” Het hele huis hangt vol met Elly’s
schilderingen. “Het is een soort tentoonstelling
momenteel”, zegt ze.
En nu geeft ze zelf yogales. “Erg leuk voor de
contacten onderling en ik zie dat mijn leerlingen ook echt qua vitaliteit vooruitgaan” Ze
benadrukt het belang van bewegen. Zelf draait
ze nog moeiteloos een pirouette. “Met een soepel lijf ontwikkel je vaak ook een soepele geest.
En als het dan toch nog allemaal eens tegenzit,
dan ga ik een stuk langs het strand lopen. Dat
maakt je hoofd leeg.”
Roomburg bevalt haar prima. Aardige mensen
over het algemeen. Een nette buurt. Ik heb
altijd erg genoten van mijn ruime terras op
de 8e verdieping waar vanaf ik over die mooie
wijk heenkijk. En altijd in de zon kan zitten. Of
dat ook zo zal zijn na haar verhuizing naar een
andere woning op dezelfde verdieping weet ze
niet. Het houdt haar wel bezig. Maar omdat ik
haar als buurman inmiddels wel een beetje ken
denk ik dat ze zich wat er ook gebeurt niet zal
laten kisten, die wervelende vrouw. “Binnenkort een borrel?” roept ze me nog na.

Deze folder viel onlangs in mijn brievenbus van Nicky Ket-Scheffer uit de Octavialaan.
Zij is, samen met een aantal buren een actie gestart, om geld in te zamelen voor een AED in
onze buurt.
Nicky woont met echtgenoot en zoontje Finn (1 jr.) sinds een jaar in Roomburg. Ze vindt het
een fijne wijk en ze is al helemaal verknocht aan haar nieuwe huis.
bij een hartstilstand worden dan burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op kunnen
halen. Daarom is een AED in de buurt zo
belangrijk. Het zou zomaar jouw of mijn leven
kunnen redden!

Een actie starten voor een AED in de buurt,
hoe kom je daarop?
Nicky vertelt dat ze bij de Hartstichting werkt.
Zij houdt zich bezig met het bewust maken
van mensen van de risico’s op hartfalen,
zoals een hartstilstand. Een AED kan dan het
verschil maken, want snel handelen bij een
hartstilstand kan levens redden. Een AED is
een apparaat dat met een schok het hart weer
aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. Bij ons in de buurt hebben we geen
AED die dag en nacht bereikbaar is. Dat moet
veranderen vinden wij.
Hoe werkt dat nou zo’n AED?
Het apparaat wordt opgehangen aan een buitenmuur in de wijk in een stevige buitenkast
met pincodeslot. De AED wordt aangemeld
bij het omroepsysteem voor burgerhulpverleners*. Zodra iemand in onze buurt 112 belt

Matilo Oogst 2018
Op de zaterdagen 22 en 29 september en 6 oktober zijn druiven geoogst en bezorgd op onze
werkplek bij de schooltuin Akkerdistel.
U leverde 853 kilo druiven met een gemiddeld
suikerhalte van 80 °Oe. Dank u voor deze
bijdrage.
Omstreeks maart 2019 wordt de inhoud van

24

(Liesbeth Dijkdrent)

Een AED is een duur apparaat (€ 2.680),
hoe krijg je het geld hiervoor bij elkaar?
Geld inzamelen doen we via het crowdfunding platform BuurtAED.nl. Dit is een
initiatief van de Hartstichting en Philips. Met
een speciale bijdrage van Philips krijgen we €
1052 korting.
Als alle bewoners van de Octavialaan,
Senecastraat en de Vitriviusstraat € 25 per
huis doneren, hebben wij binnenkort 24/7 een
AED tot onze beschikking.
Meer weten over deze actie?
Of zelf zo’n actie opzetten in jouw buurt?
Dan kan je contact opnemen met Nickey:
nickyscheffer@icloud.com
*Een burgerhulpverlener is iemand die een reanimatiecursus of EHBO-cursus heeft gedaan.

de vaten overgebracht in flessen. Wij verwachten ongeveer 600 flessen. Tegen die tijd krijgt
u ook een uitnodiging voor een feestelijke
bijeenkomst waarbij u ook als dank een fles
meekrijgt van de oogst 2018. Om inwoners
van Leiden kennis te laten maken met wijn uit
de buurt en de stadswijngaard staan wij ook in
2019 weer met een kraampje op de buurtfeesten van meerdere Leidse wijken. Daar wordt
uitleg gegeven en kun je proeven.

(Tony van der Haar)

25

(Marten Ris)

De wijkverenigingen online

Garanties voor De Bult?

(Jaap Stokking)

De gemeente is van plan het wegpompen van grondwater te stoppen en alleen nog te monitoren (zie www.gemeente.nl/rapportdebult). Na overleg met de wijkvereniging is huis aan huis
een brief verspreid en op 1 november een informatieavond gehouden.
De gemeente heeft de situatie van bodemlagen
en waterstromen getekend en de monitoringresultaten toegelicht. Het lijkt er in heel
Nederland op dat microben de verontreinigingen sneller afbreken dan gedacht. De aanwezigen vreesden dat de verontreiniging die nu
nog niet wordt gemeten nog wel zou komen.
Er ligt immers ook illegaal extra verontreinigd
afval. De gemeente bleek geen concreet plan te
hebben voor dat geval, maar wil dan gebruik
maken van de nieuwste inzichten. Er werd
opgeroepen dichter bij de bult te monitoren,
want als je nu iets meet, is het al in de wijk, al
stroomt het kennelijk slechts decimeters per
jaar. Diverse aanwezigen haalden de eerdere

De wijkverenigingen Meerburg en Roomburg
gebruiken diverse kanalen om de bewoners
van de wijken te betrekken bij de wijk en bij
elkaar. Er is er een levendige Facebookpagina
voor de wijkvereniging Roomburg. Iedereen
kent natuurlijk de gezamenlijke RoMe wijkkrant. Een paar jaar geleden zijn de websites
van de beide wijkverenigingen samengegaan.
Dat scheelde beheer en kosten. Het samengaan en het samenwerken is prachtig. Maar
de huidige website werkt niet gemakkelijk, de
lay-out is niet aantrekkelijk en het beheer is
ingewikkeld en redelijk omslachtig. Kortom
de website voldoet niet meer aan de eisen van
deze tijd. De besturen hebben daarom besloten dat het tijd is voor een nieuwe modernere
website.
De nieuwe website ziet er mooi en aantrekkelijk uit en is gemakkelijk toegankelijk. De
nieuwe website heeft een nieuwsrubriek, geeft
een overzicht van activiteiten (een soort kalender), kent dossiers en heeft een archief. De
dossiers gaan over allerlei actuele thema’s die
voor bewoners van de wijken van belang zijn.
In zo’n dossier worden actuele ontwikkelingen
bijgehouden, iedereen kan daar gemakkelijk
op reageren. En als een dossier is afgerond,
dan wordt het verplaatst naar het archief,
zodat iedereen na jaren nog kan zien wat
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belofte aan dat de maatregel eeuwig zou zijn.
Er werd gesteld dat de erfpachtinkomsten
beter hiervoor dan voor iets anders kunnen
worden gebruikt. Ook bleken sommigen geen
bepaling in hun erfpachtcontract of aanvullende brief te hebben dat de gemeente aansprakelijk is.
Eén van de aanwezigen heeft een uitgebreider
verslag gemaakt, te vinden via onze website www.roommeerburg.nl. Ook is facebookgroep Belangengroep De Bult opgezet. Op 6
december zullen enkele vertegenwoordigers in
gesprek gaan met de wethouder.

er allemaal gespeeld heeft over een bepaald
onderwerp.
Voor het beheer van de website is een team
van beheerders aanwezig, die heel hard hun
best doen om ervoor te zorgen dat we website
voor de kerstdagen van 2018 voor iedereen
bereikbaar is.

Meer onderzoek nodig naar locatie Rhijnvreugd
In de vorige ROME-krant hebben we bericht over de herontwikkeling van de locatie
Rhijnvreugd, gelegen naast de A4 aan de Hoge
Rijndijk. Het gaat om de bouw van woningen
(zowel koop als sociale huur) en de uitbreiding van het bedrijfspand van Verhagen.
Tijdens een inloopavond op 5 juni hebben
gemeente en ontwikkelaars de voorlopige
plattegronden voor het gebied gepresenteerd.
Daarna bleef het enige tijd stil.

vreugd, gaat de gemeente Leiden samen met
de initiatiefnemers verder met het proces.
De gemeente wil dit hele proces van vooronderzoeken, participatie en bestemmingswijziging eind 2019 afronden, waarna in 2020 de
vergunning kan worden verleend en de bouw
kan beginnen. De wijkvereniging wordt op
de hoogte gehouden en zal te zijner tijd weer
worden uitgenodigd om deel te nemen aan
het vervolg.

Half november hebben we het bericht ontvangen van de gemeente, dat er sindsdien
enkele zaken aan het licht zijn gekomen die de
ontwikkeling bemoeilijken en vertragen. Het
gaat onder andere over de ontsluiting van het
terrein. Dit betekent extra onderzoek. Pas als
er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid
van de ontwikkeling van de locatie Rhijn-

Tijdens de participatieavond van juli zijn impressies getoond van de ontwikkeling van de
locatie Rhijnvreugd en van de locatie Verhagen. Die kunnen dus echter nog wijzigen.
Indien het plan wezenlijk wordt aangepast
naar aanleiding van de onderzoeken zal de
gemeente opnieuw een inloopavond organiseren.

(Ankie Verlaan)

27

Blauwe Vogels waargenomen in Matilo park

(Liesbeth Boyce en
Suzanne Goddijn )

Elke eerste zaterdag van de maand (van 10-12 uur) zijn er Blauwe vogels in het park. De Blauwe vogels is een speltak bij Scouting St. Jozef speciaal voor kinderen met een verstandelijke
beperking. De kinderen zijn ongeveer tussen de 11 en 15 jaar en hebben wat extra begeleiding
nodig. Het is een gezellig klein groepje met nog ruimte voor nieuwe leden. De groep bestaat
nu nog alleen uit jongens, maar meisjes mogen ook meedoen. Als je lid wordt van de Blauwe
vogels krijg je een blouse zoals alle leden van de scouting. De blouse van de Blauwe vogels is
beige en heeft een eigen insigne.
Maar wat doen jullie dan zoal????
Echte scouting dingen natuurlijk! Pionieren
bijvoorbeeld. Dat is met houten palen iets
bouwen. Dat kan een tafel zijn, een bank of
zelfs een schommel! De Blauwe vogels zijn
ook actief met routes lopen met behulp van
kompas en kaart. Met zijn allen door de wijk
en dan maar hopen dat je weer bij de Hopper
uitkomt…. Soms zijn er onderweg nog opdrachten of vinden ze iets lekkers. Ze oefenen
ook met codes, zoals Morse of seinen met
licht.
Ook gooien ze het regelmatig over de creatieve boeg. Peperkoekhuisjes maken én
opeten natuurlijk, figuurzagen, schilderen of
pompoenen uitsnijden. Elke keer wordt er
weer iets nieuws bedacht door de leiding. De
leiding bestaat nu uit vijf leden en tenminste
drie van hen zijn altijd bij de opkomst.
Een paar keer per jaar zorgt de Scouting voor
het groenonderhoud in park Matilo. Laatst
was er de jaarlijkse natuurwerkdag. De Blauwe
vogels hebben daar ook geholpen. Op deze
dag is de hele scouting actief bezig in het park
met snoeien, schoffelen en vuil opruimen. De
wilgen knotten was wel het leukst om te doen
volgens de scouts van de Blauwe vogels. Lekker met zo’n grote schaar takken knippen.
Dit jaar gaat de scouting op weekendkamp.
Alle leden van scouting St. Jozef gaan dan drie
dagen kamperen. Voor de Blauwe vogels is
dit een beetje te veel. Een middag op bezoek
échter niet!! Gezellig meedoen met alle andere
leden tijdens een activiteit.

Mocht je iemand weten die het leuk zou
vinden om een keertje bij de Blauwe vogels
te komen kijken dan kan dat natuurlijk. Een
mailtje sturen naar blauwevogels@stjozef.nl is
voldoende. De leiding neemt dan contact op
om af te spreken wanneer het goed uitkomt.
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(Reini Hulsker)
(foto Rob Beurse)

Pizzeria Roomburg
Mary en Thijs Broekhuijsen

In 2006 nam de vader van Masoud samen met een compagnon de bakkerij op de IJsselkade
over. De bakkerij liep slecht, ook bij de supermarkt werd brood verkocht en zelfs de slager
verkocht broodjes. Daarom besloten de beide mannen in 2012 het brood verkopen te staken
en een pizzeria te beginnen.
Masoud is degene die bijna altijd in de zaak
te vinden is. Bijgestaan door zijn familieleden
werkt hij zeven dagen per week. De compagnon, waar in 2006 mee is gestart is terug
naar zijn land van herkomst, Turkije, wegens
familieomstandigheden.
In het weekend is de zaak open van 15.00
tot 21.00 uur, op de andere dagen gaan zij al
om 12.00 uur open. Zij maken alles zelf met
dagelijks verse producten. Het aanbod is heel
groot, Turkse, Italiaanse en Amerikaanse
pizza’s, patat, maaltijdschotels, broodjes, frisdrank en ijs. En alles kan op verzoek worden
thuisbezorgd. Dagelijks rijden er twee koeriers
die door heel Leiden en omstreken bezorgen.
In het weekend zijn er zelfs drie koeriers op
pad. De pizzeria heeft klanten op het bedrijventerrein Roomburg, maar ook het bedrijventerrein in Zoeterwoude, de Winkelhof in
Leiderdorp en bij Heineken.
Naast het werk in de pizzeria studeert Masoud
rechten aan de Leidse universiteit. Hij is in
2006 met zijn moeder en zuster uit Iran vertrokken om zich bij zijn vader te voegen, die
al enige jaren in Nederland woonde. Hij had
toen al een studie scheikunde aan een Iraanse
universiteit afgerond. De eerste weken in Nederland waren moeilijk, de overgang van Iran
naar Nederland was erg groot. Maar al snel

Piercings & Tatoos
Interview met
Patricia Kroesemeijer van piercingshop ‘Reason of Piercings’ en
Larissa Bontje van tattooshop ‘Th’INK’
Op 6 november jl. zijn beide dames een piercing- en tattooshop te Zoeterwoude gestart,
nadat hun ondernemingen met vlag en wimpel de goedkeuring van de GGD hebben verkregen.
Reden om snel een kijkje te nemen…
Wat meteen opvalt, zijn de kleurige en zelfgemaakte muurschilderingen aan de wanden,
zodat klanten niet tegen een saaie witte muur
aankijken tijdens een behandeling. Zowel
Patricia als Larissa zijn in het bezit van een
degelijke opleiding en beschikken over de
juiste papieren. Larissa is in het bezit van een
getuigschrift na haar praktijkopleiding en Patricia heeft de erkende certificering evenals de
GGD-goedkeuring aan de muur hangen. Vol
trots toont Larissa haar nieuwste snufje, een
tattoo machine die amper geluid maakt. Wel
zo prettig! Patricia laat haar steriele piercingnaalden zien, iedere naald netjes verpakt in
een kunststof huls.

heeft hij de handen uit de mouwen gestoken,
’s ochtends werken op de bloemenveiling en
’s-avonds Nederlands leren. De bloemenveiling heeft hij op een gegeven moment ingeruild voor een pizzeria in Katwijk, waar hij het
vak heeft geleerd. Hij beschouwt het werken
in de pizzeria als een hobby. Wanneer hij zijn
rechtenstudie heeft afgerond zal hij deze hobby waarschijnlijk opgeven.

(Annette Hilbrands-Petstra)

Beiden vertellen enthousiast over hun vak. De
combinatie van creativiteit en het contact met
klanten maakt hun werk zo boeiend. Zittend
in de stoel vertellen cliënten regelmatig over
hun privéleven en over hun werk. De mooiste
tatoeage die Larissa heeft gezet zijn Chinese
bloemen op een arm en rug. Na een tatoeage
krijgen cliënten een formulier met informatie
over nazorg mee. Het is verstandig om na een

behandeling een zonnebrandcrème met factor
50 te gebruiken. Een piercing kan overal op
het lichaam worden aangebracht. Zelfs voor
een microdermal piercing (dit is een huidimplantaat van slechts enkele millimeters klein. Er
wordt dan met behulp van een punch een gaatje
in de huid gemaakt.) draait Patricia haar hand
niet om. Zij heeft zelf in haar onderarm een
glinsterend steentje zitten. Het meest populair
blijven piercings in het gezicht, op de tong en
in het oor.
Standaard tarieven:
Voor een piercing geldt een standaard tarief
van € 25,- met uitzondering van microdermal
piercing en een industrial oor piercing (dat
zijn twee gaatjes in het oor die met een staafje,
dat voor de oorschelp langs loopt, zijn verbonden).
Voor een tatoeage geldt een standaard tarief
van € 30,- voor maximaal vijf bij vijf centimeter. Voor een gekleurde tatoeage komt daar
€ 5,- bij. Beide shops werken met een stempelkaart. Bij meerdere behandelingen heeft u
recht op een gratis piercing of kleine tattoo.

Algemene informatie:
Voor beide shops is het adres:
Energieweg 32D te Zoeterwoude;
tel.nr. 06-28337507 voor de piercingshop,
tel.nr. 06-45949513 voor de tattooshop.
Openingstijden piercing- en tattooshop:
maandag t/m zaterdag op afspraak;
zaterdag inloopdag van 12.00 tot 18.00 uur.
Beide shops zijn gesloten op 1e en 2e kerstdag
en nieuwjaarsdag; op oudjaarsdag zijn beide
shops tot 16.00 uur geopend. Kijk voor meer
informatie op Facebook en Instagram onder
de namen ‘Reason of Piercings’ en ‘Th’INK’.
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Wat is de rol van een bestuurslid Wijkvereniging?
Bestuursleden zijn meestal tot het bestuur toegetreden omdat ze een beetje idealistisch zijn.
Zij willen dat de wijkgenoten prettig wonen in
de wijk, elkaar leren kennen en zich er veilig
voelen. Zij willen de belangen van de wijkbewoners behartigen bij de instanties. Maar dat
is lang niet altijd eenvoudig, want die belangen zijn dikwijls niet voor iedereen gelijk.
Neem de situatie met de komst van een benzinestation. De één wil die graag want vindt
het handig, de ander vindt het gevaarlijk en is
bang voor overlast. De wijkvereniging kan in
dergelijke gevallen de meningen verzamelen
en meedenken, maar neemt geen standpunt
in. Wij zullen hoogstens proberen om tot een
voor ieder aanvaardbare oplossing te komen.
Wij zijn vrijwilligers die naast onze baan graag
bereid zijn om vragen en zorgen van wijkbewoners voor te leggen aan de wijkregisseurs
van de gemeente of wijkbewoners door te
verwijzen. De wijkvereniging is echter geen
onuitputtelijke informatiebron waar je een
kwartje in gooit en een antwoord krijgt. Zo
ontving de redactie van de ROME-krant het
verwijt dat wij de bewoners niet op tijd op de
hoogte hadden gesteld over een evenement
dat in de zomer in Park Matilo plaatsvond.
Dit kunnen wij niet waarmaken, dan zou het
een dagtaak worden. Goed om te weten: alle
aanvragen en verleende vergunningen voor
evenementen zijn te vinden op de website van
de gemeente Leiden en in de Stadskrant.

(Reini Hulsker)

De besturen van Meerburg en Roomburg
willen graag contact onderhouden met de
wijkbewoners en hen informeren over wat
er speelt. Zij doen dat door het driemaal per
jaar uitbrengen van de ROME-krant, het
regelmatig verzenden van digitale nieuwsbrieven, boodschappen plaatsen op Facebook en
Next-door. En op dit moment wordt er hard
gewerkt aan een nieuwe website (zie pag. 26).
Om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen wordt er ieder jaar een nieuwjaarsborrel
georganiseerd, in het voorjaar is de algemene
ledenvergadering en er is het jaarlijkse wijkenfestival. Tijdens deze bijeenkomsten kunt
u uw opmerkingen bij de bestuursleden kwijt.
Dat kan overigens altijd per mail, waarna één
van de bestuursleden contact met u opneemt.
De afgelopen drie jaar is een groot deel van
de tijd gaan zitten in het maken van de wijkenvisie, waarover regelmatig in dit blad is
gerapporteerd. De bestuursleden voelen zich
verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen
van de wijken in de overlegvergaderingen.
Zeker in deze tijd van participatie hebben wij
elkaar hard nodig en kunnen wij het leven
voor elkaar prettiger maken. Maar de besturen
kunnen dat niet alleen. Daarom zijn we altijd
op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar ook
naar vrijwilligers, die hand en spandiensten
willen verrichten, plaats willen nemen in een
commissie of op andere wijze willen meedenken. Meer weten? Neem contact met ons op:
bestuur@wijkroomburg.nl
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Zomaar een wijkbewoner

(Reini Hulsker)
(foto Rob Beurse)

in de Lekstraat

33 jaar geleden woonden Marjan en Nic Nyqvist met hun kinderen van 9 en 6 jaar oud in
Hoorn. Toen Nic bij de TU in Delft ging werken bleek de dagelijkse tocht van Hoorn naar
Delft veel tijd, energie en benzine te kosten en gingen zij op zoek naar woonruimte in deze
regio. Nic maakte er een gewoonte van op weg naar huis even door Leiden te rijden en bekeek
op die manier verschillende Leidse wijken. De wijk Meerburg beviel hem wel: een rustige en
prima plek om met kinderen te wonen. Toen er een woning in de Lekstraat te koop kwam is
hij dan ook, na overleg met Marjan, de onderhandelingen gestart.
Marian was in verband met de verzorging
van de kleine kinderen een aantal jaren thuis
geweest en besloot als herintreder werk in
Leiden te zoeken en werd aangenomen bij het
Elisabeth ziekenhuis In Leiderdorp (nu Alrijne). De voorwaarde was dat zij op 23 mei zou
beginnen, daar was geen uitstel voor mogelijk.
Maar de woning kwam pas op 27 mei beschikbaar. Ze hadden daardoor een chaotische
en onrustige start in hun Leidse woning en
Marjan ook in haar nieuwe baan.
Toen zij zich in Meerburg vestigden was er
nog geen Matilopark en ook de wijk Roomburg moest nog worden gebouwd. Het
ontstaan van het park ervaren zij als een
verrijking, er gebeuren leuke dingen en je
kunt soms zomaar een Romeinse soldaat
tegenkomen. De bouw van de wijk Roomburg
heeft een positief resultaat gehad voor de
voorzieningen, de Spar is verbouwd en is nu
een supermarkt waar je voor alle boodschappen terecht kunt.
Als reactie op mijn vraag naar hun mening
over de wijkenvisie bleek dat zij er weinig van
hebben meegekregen, maar zij konden helaas
niet aangeven hoe het beter had gekund met
de communicatie naar de wijk. Als oorzaak
zien zij zelf dat zij een druk leven hebben. Zij
zijn twee dagen per week bij hun dochter, die
huisarts is, en waar zij de zorg voor de vier
kinderen op zich nemen. Zij bridgen een vaste
avond per week. Verder gaan zij gemiddeld
tweemaal per week naar de sportschool en
hebben dan ook nog de zorg voor een vrij
grote tuin. Ze zijn blij als ze eens even kunnen
zitten en niets hoeven!
Zij zijn vol lof over het rustige wonen in
Meerburg, waar sinds hun vestiging niet zo
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veel is veranderd. Echter één gebeurtenis
sprong eruit. Op een avond, Marjan bracht
net de toetjes binnen, verscheen er een flinke
politiemacht bij een huis aan de overkant.
Het was hun weleens opgevallen dat de ramen

er altijd potdicht zaten en er geen kiertje in,
wat zij dachten dat de gordijnen waren, zat.
Maar het waren geen gordijnen, de ramen
waren dichtgeplakt met dik papier. De politie
startte met het verwijderen van de raambedekking en snel daarna kwamen de potten
en bakken met wietplanten naar buiten. Alles
werd in grote zakken gedaan en afgevoerd in
een vrachtwagen. Van ’s avonds acht tot 11
uur is er gewerkt om het huis leeg te maken.
En de geur van wiet heeft nog dagen in de
wijk gehangen, even goed snuiven en je was
high.
En nu zullen ze binnen afzienbare tijd deze
rustige wijk waar zij met zoveel plezier gewoond hebben verlaten voor een appartement
in Uithoorn. Het is een prachtig appartement
waar zij naar toe gaan, maar het maakt toch
een beetje weemoedig.
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Leidse schrijver Jeroen Windmeijer

(Ankie Verlaan)

Al eeuwenlang kent Nederland in Leiden woonachtige schrijvers, maar niet vaak speelde onze
stad een zo belangrijke rol in hun boeken. In de trilogie van de inmiddels in heel Nederland
en daarbuiten beroemde Jeroen Windmeijer is Leiden een factor van belang.
Park Matilo inspiratiebron
Zijn eerste boek, de bekentenissen van Petrus,
speelt in onze eigen omgeving, het huidige
park Matilo. In het tweede boek, het Pauluslabyrint, staat de ondergrondse stad van Leiden
centraal en in zijn derde thriller verlaat de
Leidenaar, Peter de Haan, na een spannende
ontdekking van een moord, onze stad voor
een reis door Amerika en Afrika. Met deze
populaire trilogie heeft Jeroen Leiden op de
kaart gezet.
Het bijzondere van zijn boeken is, dat hij wetenschappelijke en theologische onderwerpen
verwikkelt in zijn verhalen, waardoor de lezer
verstrikt raakt in een mengeling van spanning,
fictie en wetenschap. Dat prikkelt veel lezers
om op zoek te gaan naar de feiten achter het
verhaal, zoals het labyrint onder de Leidse
binnenstad, dat “helaas” geheel ontsproten is
aan de fantasie van de schrijver.
Latijns-Amerika
Het is geen wonder dat onze schrijver zo
gefascineerd is door deze onderwerpen. Als
cultureel antropoloog houd je je bezig met
diverse culturen en hun achtergrond.

En met de huidige zoekfuncties op internet
valt er nog meer te ontdekken. Al met al
kost het schrijverschap en het zoekwerk dat
daarbij hoort onze schrijver nu zoveel tijd, dat
hij zijn baan als leraar godsdienst en maatschappijleer per januari 2019 heeft opgezegd.
Zijn leerlingen zullen hem missen, maar wij
zullen kunnen gaan genieten van de volgende
trilogie, die zich gaat afspelen in Latijns-Amerika, waar Jeroen vier jaar heeft gewoond. Dat
verleden en waarschijnlijk ook zijn ervaringen
als leraar geven hem de inspiratie om boeken
te schrijven die bijdragen aan meer begrip en
tolerantie voor elkaar.
Waardering van de lezer
Zijn eerste drie boeken zijn inmiddels in verschillende talen vertaald en hebben al audioboeken, wandeltours en lezingen opgeleverd.
Dit leidt ertoe dat hij vaker dan vroeger op
straat wordt herkend. Soms levert dat een
unieke ervaring op, zoals een ontmoeting
met een meneer die vertelde dat Jeroens boek
het eerste was dat hij in meer dan dertig jaar
gelezen had. Nu had hij de smaak te pakken
en is sindsdien alleen nog maar aan het lezen!
Zo wil je als schrijver en oud-docent toch wel
gewaardeerd worden.
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Zoek plaatje

Zoek de 7 verschillen
Zie jij in bovenstaande foto's 7 verschillen?

Mail dan de verschillen door tot uiterlijk op 6 januari
naar romekrant@wijkroomburg.nl
Goede inzenders maken kans op een leuke prijs van een
van de winkeliers aan de IJsselkade.

1 oudste gebouw in Roomburg (9)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A
2 Romeins wijsgeer is een straat in Roomburg naar genoemd (6)  .  .  .  . .  . S
3 basisschool in Roomburg (6)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .
4 kunst bij de stadstuinen (14)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . W
5 wordt ieder jaar door de wijkverenigingen georganiseerd (11)  .  .  .  .  .  . . W
6 kinderopvang in Meerburg (11) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . K
7 naam van de wijk tussen de Bult en Julius Caesarlaan (10)  .  .  .  .  .  .  . .  . E
8 tuinen bij het park Matilo (11)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . S
9 riviertje in Zuid-Holland en straat in Meerburg (8)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . W
10 onderkomen van de scouting (5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . L
11 naam van het verzorgingshuis (9)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . R
12 woonden hier lang voor ons (8)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . R
13 naam van het huis van de buurt (6)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . M
14 oudste laantje (10)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . B
15 winkelcentrum (9)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . IJ
16 fietsclub met clubhuis aan de van der Madeweg (5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . S
17 naam grijze torens aan de Julius Caesarlaan (8)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S

A

Puzzel
Los bovenstaande puzzel op en stuur het woord in de vertikale gele balk uiterlijk op 6 januari naar
romekrant@wijkroomburg.nl
Goede inzenders maken kans op een leuke prijs van een van de winkeliers aan de IJsselkade.
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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

december / januari activiteiten uitgelicht:
Tafeltennisen in Matilo

Oproep van de Wijnvereniging Matilo

Kom bij ons meedoen met een leuke potje tafeltennis
iedere vrijdag van 13.00 - 15.30 uur

Wie wil er komen darten in Matilo?
We willen hiermee starten in
het nieuwe jaar en wel op een
donderdag vanaf 19:30 uur.
Heeft u interesse?
Geef dit even door bij Matilo
of bel 071 541 25 15

Wij zoeken nieuwe ruimte. Wij zijn de maximaal 800 gevulde flessen van de wijnvereniging.
Wij hadden een goed onderdak, maar moesten
die plek verlaten. Tijdelijk hebben we onderdak
die niet aan al onze wensen voldoet.
Deze is afhankelijk van de buitentemperatuur.
Wij hebben graag een rustige omgeving met een
meer constante temperatuur. Een -soort- wijnkelder. Hebt u een dergelijke ruimte of kent u iemand die mogelijk voor ons zo’n plek heeft dan
hopen wij dat u contact met ons opneemt via
het bestuur van de wijnvereniging. Als beloning
mag u van ons gebruik maken.
Wij horen graag van u.
tonyvanderhaar@gmail.com

Proost

Buurtkantoor

Elke maandagochtend: 10 - 12 uur

Hulp bij het invullen van formulieren;
Parkeervergunning, Belasting,
pensioen, UWV enz..

vrijdag 18 januari 2018

netwerk/nieuwjaarsborrel
Brede School de Arcade, Octavialaan 61

georganiseerd door de beide wijkverenigingen.
Alle wijkbewoners en alle organisaties die zich verbonden
voelen met onze wijken zijn vanaf 16.00 van harte welkom!

Verpleegkundig spreekuur

zaterdag 19 januari 2019

Elke maandagmiddag: 13 - 15 uur.

U kunt hier terecht voor al uw
verpleegkundige zorgvragen.
Mogelijkheid om uw bloeddruk en/of
bloedsuiker op te laten meten.

NieuwjaarsBorrel
Alle wijkbewoners, vrijwilligers en bezoekers van
Matilo zijn vanaf 17.00 uur van harte welkom om
samen op het nieuwe jaar te proosten!

Rectificatie: ROME-krant 17, pag. 4 en pag. 39 is de fotograaf Barbera Bikker

De ROMEkrant is
natuurlijk gedrukt
op FSC-papier.
De grondstof voor
dit papier is
afkomstig uit
verantwoord
beheerde bossen.
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Ankie Verlaan, Gijsbert Groenveld, Peter Jansen,
Reini Hulsker, Saskia Ridder, Annette Hilbrands-Petstra
Liesbeth Dijkdrent
Marten Ris
Micha de Bruin
Puntgaaf drukwerk, Leiden
Rob Beurse, Marten Ris, Gerard Slokker

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

