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Voorwoord

Het is lente en dan ligt er natuurlijk een nieuwe ROMEkrant op de mat, zelfs in deze coronatijd. Ondanks de
lockdown van de afgelopen maanden was er toch van
alles aan de hand waarover wij u willen informeren. Zo
zijn er plannen rond de verbetering van de Hoge Rijndijk
en zijn we bezig met het opstellen van een programma
voor iedereen in ons Huis van de Buurt Matilo. Ook komt
er langzamerhand nieuws over de aanpak van de verouderde flats in de wijk Meerburg, praten we met SOL over
de uitbreiding van activiteiten voor jongeren en met de
gemeente over de verbetering van de toegankelijkheid en
de bekendheid van ons park Matilo. In deze tijd zien we
meer fietsers en wandelaars van buiten de wijken die de
Besjeslaan en het park ontdekken. Uit korte gesprekjes
blijkt dat dit nog een totaal onbekend gebied is, terwijl
het de oudste geschiedenis van onze stad kent. Vanuit
onze wijkverenigingen proberen wij bij de gemeente hiervoor aandacht te krijgen.

Dat brengt ons meteen op de vraag waar de wijkverenigingen nu eigenlijk voor dienen; een vraag die vele bewoners zich weleens zullen stellen. De bedoeling was en
is dat een wijkvereniging de belangen van de inwoners
behartigt als het gaat om noodzakelijke en gewenste
voorzieningen. In het artikel Samen staan we sterk hierover meer. Ook zetten we ons in voor verbetering van
de sociale samenhang, de veiligheid en verduurzaming
van woningen en woonomgeving. De besturen van diverse wijkverenigingen praten daarover met elkaar (wij
bijvoorbeeld in het Roodenburg district), met de gemeentelijke ambtenaren en wethouders en met professionals die werkzaam zijn in en voor onze wijken. Over
die gesprekken en de resultaten daarvan publiceren
wij in deze krant, op de website roommeerburg.nl op
facebook www.facebook.com/wijkverenigingroomburg

Hans van der Veen biedt dichtbundels aan

en op de informatieborden bij Matilo, de Spar en zorgcentrum Roomburgh.
De wijkverenigingen, dat is vooral de groeiende groep enthousiastelingen die zich inzet voor onze wijken! Behalve
voor bovenstaande onderwerpen zijn er ook bewoners
actief voor de krant, sportactiviteiten, ons jaarlijks wijkenfeest (dat hopelijk dit jaar weer plaats zal vinden), voor
diverse kinderactiviteiten, inrichtingsplannen o.a. voor
verkeer, de website en facebook. Die laatste twee maken
het ook voor meer mensen mogelijk ideeën uit te wisselen en plannen te ontwikkelen. Doe dat vooral, want uw
ideeën en plannen zijn belangrijk voor onze jonge en onze
oudere wijkbewoners. De besturen van de wijkverenigingen leiden ondertussen alles in goede banen en zijn eerste aanspreekpunt.
We zijn verheugd dat er nieuwe bestuursleden zijn toegetreden. In Meerburg hebben Ankie, Hans, Inge en Willem
versterking gekregen van Saskia Hageman. Zij is opgegroeid op de Hoge Rijndijk en is na enige omzwervingen
weer teruggekeerd in deze wijk en al enige tijd actief in
de redactie van deze krant. In Roomburg heeft Gijsbert na
vier jaren zijn functie neergelegd, wij danken hem voor
zijn inspanningen en hopen dat hij nog lang mag genieten
van deze woonplaats. Liesbeth en Reini zijn blij met de
komst van Esther de Koning in het bestuur. Zij woont sinds
enkele jaren in de wijk en vindt het fijn om meer betrokken te zijn. Daarnaast is Jaap bereid het voorzitterschap,
dat hij twee jaar geleden neerlegde, weer op te pakken.
Continuïteit en vernieuwing dus om te zorgen voor leefbare en vrolijke wijken. Samen met u?!
Jaap Stokking,
Voorzitter a.i. WV Roomburg

Ankie Verlaan,
Voorzitter WV Meerburg

“Met je pensioen moet je wat doen!” Na 38 jaar leraar Duits te zijn
geweest in Leiden val je in een gat? Hangt er helemaal van af wat je
daarvoor bezighield. En zo ging ik door met het hertalen van Nederlandse dichters naar het Duits. En bundels in eigen beheer uitgeven.
Maar in deze ‘coronare’ tijd raak je helemaal niets kwijt. En voordat het
spinrag tussen de bladzijden kruipt, is het misschien een aardig idee
een aantal boekjes te schenken aan… een buurvrouw bracht me op het
idee: Zorgcentrum ‘Hof van Roomburgh’! Waar ik regelmatig voor mijn
anti-corona-loopje langskom.
21 januari 2021 nam mevr. Diana Lek-Planjer, coördinator receptie,
zeventien bundels met diverse dichters in ontvangst: Harten, Rawie,
Slauerhoff, Wigman, Wilmink. Ik hoop dat de bewoners erom zullen
vechten, nou ja, kibbelen, en als er een paar beschadigd raken breng ik
gewoon weer nieuwe.
Hans van der Veen
www.hansvertaalt.de

Nieuwe wijkambassadeur duurzaamheid
Binnenkort start een nieuwe wijkambassadeur duurzaamheid in onze wijk: onze wijkgenoot Maaike Vinkenburg. Haar belangrijkste
doel is om bewoners te inspireren en te ondersteunen om hun woning te verduurzamen
en, waar het past, ook hun levensstijl. Energiebesparende maatregelen helpen om de
energieverbruik te verlagen, dat is goed voor
je portemonnee, goed voor je directe leefomgeving, goed voor ons klimaat.
Zie ook www.gagoed.nl.
Maaike is te bereiken via
duurzaamroommeerburg@gmail.com

Afscheid
Beste wijkgenoten,
Dit bericht zal wellicht verbazing oproepen.
In de vorige editie van de ROME-krant stond
dat ik verkiesbaar was tot voorzitter van het
bestuur van de Wijkvereniging Roomburg.
Maar vandaag neem ik juist afscheid en daarmee van de talrijke wijkbewoners en anderen
waarmee ik mocht samenwerken in de vier en
een half jaar omdat ik in december 2020 mijn
bestuursplek ter beschikking heb gesteld.
Voor zo’n plotseling afscheid zijn natuurlijk
verschillende redenen te bedenken. Laat ik u
daar echter maar niet mee vermoeien

☺

Laat ik volstaan met het uitspreken van de
hoop dat spoedig een aantal nieuwe mensen
het huidige bestuur gaat versterken. Ik weet
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zeker dat er in de wijk een groot potentieel
aanwezig is van mensen die vanuit allerlei ervaringen opgedaan in het leven op hun eigen
manier een bijdrage zouden kunnen leveren.
En ik wil benadrukken dat dat laatste erg belangrijk is: ieder op een eigen manier. Iedereen heeft wel ergens talent voor. Vernieuwing
is nodig om de dynamiek in wijkwerk te kunnen behouden!
Ten slotte hoop ik dat de bewoners uit de gehele wijk de weg blijven vinden naar de Wijkvereniging. Via de website roommeerburg.nl
of rechtstreeks naar bestuur@wijkroomburg.
nl kunt u uw vragen en suggesties kwijt en
wordt er contact met u opgenomen.
Gijsbert Groenveld
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Goed nieuws!
Op veler verzoek zijn wij deze zomer ook
‘s avonds geopend (do, vr, za)

DE TUIN VAN DE SMID.nl Cronesteynpark

www
.dekin

derh

De meest

Liefdevolle

kinderopvang
bij jou in de buurt!
0-12 jaar

• rustige sfeer voor baby’s
• onbeperkt ruildagen
• uitdagend spel-aanbod
Nieuwsgierig geworden?

Kom gerust langs om zelf de sfeer te
proeven! Je bent van harte welkom!

071 - 76 000 56
info@dekinderhaven.nl
W www.dekinderhaven.nl
T

E

ave n

.nl

Genoeg Schoonmaakmiddelen
Rubriek over Duurzaam Leven en Wonen van Ellen Massaro

Voorjaar! Vroeger was het tijd voor de grote schoonmaak in huis; na de winter met de kolenkachels, en de was die in de kamer moest drogen. Dan werd in een paar dagen het hele huis
geschrobd en afgesopt. En waarschijnlijk alles met één schoonmaakmiddel: groene zeep.
Met onze centraal verwarmde huizen is de noodzaak misschien iets minder geworden, maar
schoonmaken moet blijven gebeuren. Al is het maar in delen, of al ‘doende’. En omdat we dat
graag snel willen doen, zijn daar veel producten voor bedacht.
Als je in een gemiddeld aanrechtkastje kijkt,
staan daar wel tien tot twintig verschillende
schoonmaakproducten. Iets voor de vaat, iets
voor de grond, de oven, de ramen, de wc, de
keuken, de... En misschien op een andere plek
nog andere middelen zoals ontstopper, metaalglans, bleekmiddel, schuurmiddel, vlekkenmiddel, badkamerglans...

(Foto Rob Beurse)

Zowel vanuit organizings- als vanuit duurzaamheidsoogpunt is het goed om eens te
bekijken wat je nu echt nodig hebt én of het
niet anders en met minder kan. Minder verschillende middelen, die uiteindelijk hetzelfde
effect hebben. En dan het liefst middelen die
zo weinig mogelijk schade aan het milieu berokkenen. En meer ruimte in je kastje is ook
mooi meegenomen!
Middelen die milieuvriendelijk én multi-inzetbaar zijn en al heel lang hun nut bewijzen:
• Groene zeep.
Het is een allesreiniger, die je kunt gebruiken voor de vloer, de keuken, badkamer/wc
etc. Het is biologisch afbreekbaar.
• Huishoudazijn.
Ook biologisch afbreekbaar. Je kunt het gebruiken om te ontkalken, te ontroesten, te
ontvetten, te laten glimmen en het werkt
ook als wasverzachter.
• Baking soda.
Een natuurlijk middel met veel toepassingen. Behalve dat het gebruikt wordt om te
bakken, is het een zuiverings- en schoonmaakmiddel, wat helpt om afvalstoffen te
verwijderen in je lichaam en vuil en geurtjes
in je huis.

Voor reacties of meer tips:
stuur een mail naar ellen@ellenmassaro.nl

Zoek verder op het internet naar de toepassingen, het zijn er teveel om te noemen in dit
artikel!
Naast de drie ‘gouwe ouwe’ zijn er inmiddels
veel schoonmaakmiddelen te koop die verantwoord geproduceerd én biologisch afbreekbaar zijn. Producten van Seepje en Marcel’s
Green Soap vind ik zelf erg fijn. En voor mij is
het een ‘sport’ om met weinig en zo natuurlijk
mogelijke middelen veel te kunnen doen.
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Park De Bult,
bron van rust
en energie
Als kind kwam ik al graag naar
deze verborgen oase, te midden
van onze randstad. Nog steeds
een plek waar ik kan vertrouwen
op de laatste zonnestralen van
de dag; waar mijn passie
voor paarden en mijn werk als
psychologe in elkaar overgaan.
Voor zowel mij, als mijn
cliënten, een nabije bron
van rust en energie.
Laura Verhoog

Uw favoriete plek in de wijk
Laat uw favoriete plek in onze prachtige wijken vastleggen door fotograaf Rob Beurse.
Hij maakt daarvan een foto en combineert die met een foto van u op die plek en een
klein stukje tekst over waarom het uw favoriete plek is.
In de komende uitgave van de ROME-krant wordt steeds één van die favoriete plekken
met het bijbehorend tekstje en portretje opgenomen.
Als u hieraan mee wilt werken neem dan contact op via
info@robbeursefotografie.nl of bel even 06-511 637 80<

Rob Beurse Fotografie

Energiek

(Nadine Pronk)

Laat de zon maar komen!

Communiceren is alles,
daarom Logopedie!
Hof van Roomburgh 4,
2314 ZB Leiden
Tel. nr.:

06-83021114
Email:

logopediecentrumjosenijboer@gmail.com

Een jaar geleden beschreef ik in deze rubriek
mijn persoonlijke zoektocht naar zonnepanelen. In april 2020 zijn er elf panelen op ons dak
geïnstalleerd met een verwachte jaaropbrengst
van 3850kW en sindsdien genieten wij nog
meer van een zonnige dag. Via een app kunnen we onze opbrengst volgen. De piekopbrengst van 27kW haalden we op 22 juni 2020.
Dat is genoeg voor 27 wasjes draaien of 270
uur televisie kijken.
We waren zeker niet uniek. Ik deed wat onderzoek in de openbare verbruiksgegevens van
Liander, waar je per postcode kunt opzoeken
hoeveel procent van de huishoudens elektriciteit terug levert aan het net. In ons postcodegebied 2314 bestaande uit Roomburg, Meerburg,
Waardeiland en Hoge Rijndijk zijn tussen 1
januari 2019 en 31 december 2020 maar liefst
120 zonnedaken bijgekomen! De grootste toename was aan de Vitruviusstraat (zeventien
erbij) en de Calslaan (tien erbij).
Ondanks een flinke toename in de terug levering van energie aan het net is het gemiddelde
elektriciteitsverbruik in onze wijken niet afgenomen. Zou dit komen door het vele thuiswerken in corona-tijd? Hoe dan ook, op het gebied

van energie besparen kunnen we met zijn allen
dus nog veel bereiken. Dit kan al met kleine ingrepen, zoals ik beschreef in het kerstnummer
van de ROME-krant.

Collectieve zonnecentrale op dak van De Arcade
Er liggen ook zonnige kansen voor niet-huiseigenaren. Vorig jaar kondigde het energiecollectief Zon op Leiden aan dat ze circa driehonderd zonnepanelen willen gaan plaatsen
op het dak van De Arcade. Het project wordt
waarschijnlijk deze zomer gerealiseerd. Geïnteresseerden uit de postcoderoos (2314 en
omliggende postcodes) konden zich inschrijven voor een participatie in het project. “Er
was veel belangstelling, alle participaties zijn al
gereserveerd”, zegt wijkgenoot Jaap Stokking,

bestuurslid en initiatiefnemer van het project.
Goed nieuws is dat de gemeente zich via een
'Green Deal' gaat inspannen om ieder jaar een
geschikt dak aan te bieden aan de coöperatie,
zodat meer Leidenaren mee kunnen doen aan
dit mooie project.
Mocht u enthousiast zijn geworden dan vindt
u meer informatie op gagoed.nl en zonopleiden.nl of mail naar info@zonopleiden.nl.
Reacties op dit stukje zijn welkom op
nadine@familiepronk.eu.
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De wijn van Ernst

(Gijsbert Groenveld)

“Toen ik in 2007 bezig was een goede plek voor mijn winkel uit te zoeken in Leiden, zag ik
vanuit Utrecht komend bij de afslag een hele nieuwe wijk verrijzen: Roomburg. Ik heb de
vorderingen in de jaren erna kunnen volgen als ik bijna elke ochtend weer langs dat gedeelte
van Leiden kwam waar ik inmiddels flink wat klanten van goede wijn voorzie”.
Ik praat met Ernst ten Haaf (61), eigenaar van de vestiging van Wijnkoperij Henri Bloem aan
het Levendaal. In zijn stem is nog een spoortje Brabant te traceren. Zijn huis staat overigens inmiddels in de buurt van Leeuwarden nadat hij een nieuwe vrouw leerde kennen, die daar woont.
“Maar ik rij niet elke dag tussen Friesland en Leiden op en neer: op woensdagochtend rij ik er
weg en op zaterdagavond keer ik er terug. In de tussentijd heb ik ergens anders een prima onderkomen.”
Overzichtelijk
Ernst adverteert al vele jaren in de ROMEkrant. Vandaar dat we hem en zijn mooie zaak
eens in het zonnetje zetten. “Ik heb veel klanten in Roomburg en ook in Meerburg, waar
we nu in de corona tijd steeds vaker met onze
bezorgwagen rondrijden. Het is soms best wel
puzzelen om het goed en op tijd rond te krijgen maar het lukt uiteindelijk altijd. We laten
de klanten niet in de steek.” De winkel oogt
ruim en overzichtelijk en eigenlijk vind je ook
als wijnleek gauw wat je hebben moet. “We
hebben gekozen voor een ordening per land en
soms ook streek. We praten met klanten graag
over wijn en slaan de voorkeuren op in ons
achterhoofd om hen de volgende keer snel van
dienst te kunnen zijn en leuke alternatieven te
kunnen adviseren.“

Vriendschappen
Ernst was ooit marktonderzoeker bij een van
de grootste marktonderzoekbureaus van Nederland. Zijn aandacht ging destijds al uit
naar de retail (winkels) De opening van zijn
eigen slijterij was echter toch een echte carrièreswitch. Samen met Charlotte Op der Heide
runt hij momenteel de zaak en is er zelf vier
dagen van de week aanwezig. In zijn zaak ontmoet hij heel veel verschillende mensen met
heel verschillende levensverhalen. “In die dertien jaar heb ik hier echte vriendschappen gesloten. Daar prijs ik me gelukkig mee. Ik ben
geïnteresseerd in mensen. Die ontmoetingen
zijn voor mij het leukste en belangrijkste van
het zaken doen.“

(Foto: Rob Beurse)

Favoriete wijn
Zelf is hij een gematigd drinker. “Ik ga liever
voor kwaliteit dan voor volume. Veel wijnen zijn het waard er aandacht aan te besteden. Zoals aan mijn eigen favoriete wijn, een
Spaanse Ribera del Duero.“ Wijnkoperij Henri
Bloem biedt beginnende en gevorderde wijndrinkers de gelegenheid wat te leren over wijn.
“De winkel heeft een cursusruimte waar Titia
Boxma les geeft. Ook worden avonden georganiseerd over het combineren van wijn en gerechten. Er is veel belangstelling voor. En we
voorzien steeds meer horecaondernemingen
in Leiden van wijn. Het laatste jaar natuurlijk
veel minder maar we investeren nu de tijd in
het opbouwen van onze relaties met hen.”
Studenten
Met het runnen van zijn zaak en het op en neer
rijden naar Friesland heeft Ernst het nog niet
druk genoeg, want hij is tevens docent aan
de Hogeschool Leiden waar hij jaarlijks verantwoordelijk is voor scriptiebegeleiding van
circa tien studenten van de afdeling Commerciële Economie. “Het contact met jongeren en
de nieuwe ideeën die zij vaak hebben boeit me
zeer. Ik zou het niet graag willen missen. Het
geeft veel voldoening.” En hoe ziet zijn tijdbesteding eruit als hij eindelijk weekend kan
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gaan vieren? “Schaken is mijn grote hobby.
Maar ik wandel ook graag met vriendin en de
hond. Prachtomgeving, Friesland.”
Ernst en ik nemen afscheid in de wetenschap
dat we elkaar de volgende week in ieder geval
wel weer even zullen spreken. Gezellige man!

Een kleine winkel anekdote:
Een vaste klant koopt regelmatig zijn favoriete
Zuid -Afrikaanse wijn bij Henri Bloem. Bij
een bezoek aan zijn broer, vertelt deze hem
dat hij een geweldige wijn haalt bij zijn lievelingswijnhandelaar. Bij het zien van de fles
blijkt: het is dezelfde wijn, gehaald bij dezelfde
winkel. Ze komen al jaren beiden in de zaak,
maar hebben dat al die tijd nooit van elkaar
geweten.
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Samen staan we sterker

(Saskia Hageman)

Liesbeth Dijkdrent is secretaris van wijkvereniging Roomburg. Wijkvereniging Meerburg
wordt voorgezeten door Ankie Verlaan. De wijken hebben geen gezamenlijk verleden, maar
delen wel heden en toekomst. Het grootste deel van Meerburg werd in de jaren zestig van de
vorige eeuw gebouwd. Roomburg ontstond als Vinex wijk en werd in het eerste decennium
van deze eeuw in delen opgeleverd. De wijken lopen als het ware organisch in elkaar over en
zo ontstond ook de samenwerking tussen de wijkverenigingen.
“De wijkvereniging Meerburg werd opgericht ten tijde van de oplevering van de Rivierenbuurt.
Het initiatief verwaterde in de loop der jaren, maar werd in 2004 nieuw leven ingeblazen”, vertelt
Ankie. “Omdat hier veel sociale woningbouw is, zijn aan het lidmaatschap van de wijkvereniging
geen kosten verbonden. Iedere bewoner van Meerburg is automatisch lid. Ik hecht veel belang
aan een leefbare wijk voor iedereen.” Liesbeth: “Ik kwam in Roomburg wonen en wilde graag
mensen leren kennen in deze nieuwe wijk. Daarom besloot ik lid te worden van de wijkvereniging, die in 2006 werd opgericht. De bewoners van onze wijk melden zichzelf aan als lid en betalen daar een kleine bijdrage voor van 12,50 per jaar. Omdat de ontwikkelingen in onze wijk en
het welzijn van de bewoners me aan het hart gaan, trad ik toe tot het bestuur.”

de gezamenlijke wijkenvisie ontstaan. Dat is
een document waarin diverse sociale thema’s
die alle bewoners in onze wijken aangaan zijn
uitgewerkt in acties en verbeterpunten tot
2030. De Stuurgroep Wijkenvisie, waarin wij
allebei zitting hebben, werkt hierin samen met
wijkorganisaties en de wijkregisseur aan verder. We zien nu al dat de thema’s vorm gaan
krijgen!” Liesbeth vult aan: “Onze besturen
bestaan naast elkaar, maar op beleidsmatig
gebied staan we samen sterker en kunnen we
bijvoorbeeld naar de gemeente een stevigere
vuist maken.”
Petitie
Dat gebeurde recent nog bij de onrust in de wijk
na de aanbesteding aan Incluzio van Matilo.
Ankie: “Wij hadden als besturen al onze grote
vraagtekens over de gang van zaken, maar de
signalen vanuit de bewoners bevestigden dat
des te meer. Vanuit de beide wijkverenigingen
verzamelden we genoeg handtekeningen om
een petitie naar de gemeente te sturen en ons
daarmee op de agenda te zetten.” Liesbeth vervolgt: “Dat had resultaat! Wethouder Marleen
Damen van Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
is het gesprek met ons aangegaan en deelt onze
zorg. Na een evaluatie wil zij graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen
rond het buurthuis en ze heeft ook toegezegd
bij de opening van het Horecapunt aanwezig te

zijn.” Deze actie geeft voldoening: samenwerking loont! “En we blijven zeker een lans breken voor iedereen in Meerburg en Roomburg
voor wie het Huis van de Buurt een belangrijke
rol speelt,” voegt Ankie toe. “En dan niet in de
laatste plaats kwetsbare groepen zoals ouderen
en de jongere uit onze wijken.”

“We willen heel graag dat
iedereen zoveel mogelijk
meedenkt”
Meedenken
Liesbeth: “Wij willen in alle plannen en acties
zoveel mogelijk buurtbewoners betrekken,
maar we zijn wel afhankelijk van de inbreng
van onze buurtgenoten om te weten wat er
speelt.” Ankie: “Maar dat is zeker in deze coronatijd lastig, omdat alle sociale evenementen,
zoals de nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering niet doorgaan. We spreken wel mensen op
straat, in het park of de winkels, maar er ontgaat ons onvermijdelijk ook het één en ander.”
Liesbeth en Ankie doen dan ook de dringende
oproep: “We willen heel graag dat iedereen zoveel mogelijk meedenkt en dat kan via email,
de website of facebook.”

(Foto: Rob Beurse)

Gemeenschappelijk
De wijkverenigingen zijn er om de belangen
van de bewoners te behartigen en ze te informeren over plannen en initiatieven. Tot 2013
opereerden de besturen van Roomburg en
Meerburg los van elkaar. Gaandeweg kwam
men tot de conclusie dat de twee wijken heel
veel gemeenschappelijk hebben. Denk daarbij
aan de winkels aan de IJsselkade, het gezondheidscentrum, de kinderopvang, Brede School
de Arcade en met als hart Het Huis van de Buurt
Matilo en Park Matilo. “Daarover berichtten
we los van elkaar in ons wijknieuws. Toen we
daar achter kwamen hebben we de redacties
gebundeld in de gezamenlijke ROME-krant.
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En voor de feestelijke opening van Park Matilo in 2013 hebben we voor de organisatie de
handen ineen geslagen. Sindsdien werken we
samen voor alle sociale evenementen,” vertelt
Liesbeth.
Wijkenvisie
Ook bij beleidsmatig overleg met diverse instanties en vooral de gemeente kwamen de bestuursleden elkaar regelmatig aan dezelfde tafel tegen. Toen Ankie door de gemeente werd
benaderd om een wijkenvisie op te stellen voor
Meerburg, wilde zij hier graag aan meewerken
onder voorwaarde dat ook Roomburg hierbij
betrokken zou worden. “Daaruit is in 2016

(Foto: Rob Beurse)
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Palliatieve Terminale Zorg




Er zijn .... ter ondersteuning in de laatste levensfase



Vrijwilligers

(VPTZ) voor Leiden en omgeving.
De goed opgeleide vrijwilligers van de
VPTZ brengen rust en ondersteuning in
de zorg die mantelzorgers geven in de
laatste levensfase. Dit doen zij door aanwezig te zijn als de mantelzorger even
behoefte heeft aan tijd voor zichzelf.
Aanvragen voor ondersteuning kunnen
worden aangevraagd bij de coördinator:
tel.nr. 06-51002071, mailen kan ook naar:
info@vptzleidenenomgeving.nl

Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Leiden en omgeving

Kijk voor meer informatie op: www.vptzleidenenomgeving.nl

Wijkbewoonster Wil van der Burg werkt als vrijwilliger bij de dierenambulance en het vogelasiel
Leiden. Zij maakt ons attent op de mogelijkheid om gewonde of hulpbehoevende (jonge) vogels
op te laten vangen. De vogels worden verzorgd totdat ze weer in het wild uitgezet kunnen worden.
Als je in het voorjaar het geluk hebt om een nestje in je
tuin te hebben, kun je veel plezier beleven aan het observeren van de vogels. Eerst hebben ze het druk met bouwen
van een nest: soms in een vogelhuisje of in de beschutting
van een dichte struik. Je kunt de vogels een handje helpen
door wat nestmateriaal neer te leggen. Denk hierbij aan
een (stuk) oude schapenvacht of een stukje van een oude
wollen deken. Als het nest naar hun zin is, worden de eieren gelegd. Wanneer de jongen groot geworden zijn, moeten ze het nest verlaten. Zo’n jong kan dan vaak nog niet
goed vliegen. Maar wie denkt dat daar een zielig vogeltje
zit dat door zijn ouders verlaten is, vergist zich vaak. De
ouders blijven altijd nog een tijd in de buurt en meestal
blijven ze de kinderen nog voeden. Dus pak zo’n vogeltje
niet te snel op omdat je denkt dat het gered moet worden.
Wel is het raadzaam om een eventuele kat een tijdje binnen
te houden. Als vogeltjes te jong uit het nest vallen en niet
meer worden verzorgd door hun ouders of gewond raken,
hebben ze wel hulp nodig. Dan kun je de dierenambulance bellen. De telefonist kan met je meedenken en advies
geven. Veel antwoorden op vragen zijn ook te vinden op de
website. De contactgegevens vind je hieronder.

Wanneer bel je de vogelopvang of dierenambulance?
•
•
•
•
•
•

De vogel heeft nog geen veren
De vogel heeft z'n ogen nog dicht
De vogel is zichtbaar gewond (slepend pootje, hangende vleugel, bloed)
De vogel is zeer slapjes
De vogel kan zich niet verplaatsen
Je hebt echt een tijdje zitten observeren en je weet zeker dat er
geen ouders in de buurt zijn

Contact
Dierenambulance en Vogelasiel Leiden
Draadbaan 14, Leiderdorp

071-5174141
dierenambulanceleiden.nl
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Mooi Matilo 'bouwt' het MuMa

(Dorothee Olthof)

(Museum Matilo)

Zoals jullie in de vorige editie van de ROME-krant konden lezen, is Stichting Mooi Matilo
bezig met het realiseren van een Activiteiten- en bezoekerscentrum in Park Matilo, ‘de Soldatenbarak.’ Goed nieuws: bijna alle aangevraagde subsidiegelden zijn binnen!
Bouwen heeft altijd veel voeten in de aarde. Er zijn ontwerpen nodig, vergunningen, aan vele
wensen moet worden voldaan. Stichting Mooi Matilo is hier hard mee bezig, samen met de gemeente Leiden en de Nederlandse Limessamenwerking.

Vier Windstreken

Bij de Soldatenbarak hoort een programma van
rondleidingen, creatieve workshops en activiteiten in het park: de Vier Windstrekenfestivals.
Door corona kunnen we voorlopig helaas geen
echte activiteiten aanbieden. Zodra we weer
mogen, maken we een mooi programma, dus
houdt de website parkmatilo.nl in de gaten!

Herinrichting Hoge Rijndijk
Veel bewoners van Meerburg, waaronder vooral die aan de Hoge Rijndijk
en het Utrechts Jaagpad, hebben onlangs een brief ontvangen van de gemeente, waarin de start van de herinrichting van de Hoge Rijndijk wordt
aangekondigd. Op dinsdagavond 2
maart was er ook een zoom-bijeenkomst met wethouder Ashley North,
betrokken ambtenaren en genodigden
van rond de Hoge Rijndijk, waar het
project werd aangekondigd en besproken. De constatering waarop het
project is gebaseerd klopt: de Hoge
Rijndijk wordt steeds drukker en op
bepaalde plekken, bijvoorbeeld bij de
kruising Kettingstraat, zeer gevaar-

lijk. De overlast voor bewoners neemt
steeds meer toe.

De gemeente wil de straat opnieuw inrichten met nieuw asfalt en groen en
tevens de riolering vervangen met een
scheiding voor regenwater en afvalwater. De komende maanden worden
gebruikt om de plannen te ontwikkelen. In het najaar van 2022 zou er een
definitief ontwerp moeten zijn. Nieuw
is deze keer dat iedere Leidenaar mee
kan denken op doemee.leiden.nl en
via de telefonische spreekuren. Het
Stadsnieuws zal iedereen op de hoogte houden.

(Ankie Verlaan)

De nu vermelde plannen zijn in de basis goed, maar als men wil werken aan
het terugdringen van de verkeersoverlast zal men verder moeten gaan dan
het tracé tot de Stierenbrug, waar het
plan nu ophoudt. Het meeste verkeer
komt immers vanaf de snelweg via de
Van der Madeweg of over de Stierenbrug vanuit Leiderdorp naar de Hoge
Rijndijk. Wij hopen dat de gemeente
die uitbreiding snel opneemt in de
plannen. Het idee om dit probleem
breed en gezamenlijk op te pakken,
juichen wij zeer toe. Doe mee en lever je ideeën in. Dat kan ook via onze
website roommeerburg.nl

Museum Matilo

Intussen werken wij achter de schermen aan
MuMa: Museum Matilo. Want wist je dat er in
Matilo echt heel bijzondere vondsten zijn gedaan? In de 16e eeuw schreef de moeder-overste van het Margarethaconvent al over spannende ontdekkingen alhier: gouden en zilveren
munten, bronzen beelden en een reus in een
bronzen harnas. Er zou zelfs een vervloekte
antieke schat verborgen liggen: de schat van
Roomburg…
Later hebben archeologen inderdaad bijzondere dingen gevonden in Matilo. Wij hebben de
meeste Romeinse inscripties die op één plek bij
elkaar zijn gevonden! Een zeldzaam glimmend
ruitermasker! Een hand van een groot bronzen standbeeld van de keizer! Maar vooralsnog
geen vervloekte schat.

Ook nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen? Kijk dan op ParkMatilo.nl.
Heb je vragen of wil je meedoen? Mail dan aan contact@ParkMatilo.nl.

Schatten gezocht!

In Museum Matilo presenteren we de archeologische schatten uit Matilo en hun verhalen.
Maar wij willen in MuMa niet alleen verhalen van lang geleden vertellen, we zijn ook
benieuwd naar verhalen van nu. Wat is jouw
schat van Matilo? Wat is hier voor jou bijzonder, mooi of waardevol? Niet per se goud
of zilver, het kan van alles zijn. Een superlieve buurvrouw? De grootste pompoen van de
Stadstuinen? Het mooiste uitzicht van Leiden?

Wil je je verhaal delen? Neem dan contact op
met een van de makers van het Museum, Dorothee Olthof (muma@ParkMatilo.nl).Voorlopig
wordt MuMa een online museum, waar iedereen thuis van kan genieten. Het zal in april zijn
virtuele deuren openen op parkmatilo.nl. Uiteindelijk, als de Soldatenbarak er staat, komt er
ook een echte tentoonstelling.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van
het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Provincie Zuid-Holland regeling Publieksbereik Archeologie, het WOZfonds en Fonds1818.

Groene kansen kaart
De gemeente Leiden wil zoveel mogelijk
verharde oppervlakte in de stad vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering en voor het opvangen van water.
Meer groen is ook meteen een kans om de
biodiversiteit een steuntje in de rug te geven. Daarnaast is het toevoegen van groen
een natuurlijke bestrijding tegen hitte in
de zomer. Om dit mogelijk te maken is de
groene kansenkaart vastgesteld. Dit is een
meerjarenplanning om versteende locaties in de stad te vergroenen.
De Briniostraat in Roomburg is nu aan
de beurt. Via doemee.leiden.nl konden
bewoners hun opmerkingen en suggesties delen. Het uiteindelijke ontwerp is te
zien op https://doemee.leiden.nl/nl-NL/
folders/vergroenen-briniostraat

Voor de vergroening van de Agrippinastraat tussen de Senecastraat en de Vitruviusstraat is ook een definitief ontwerp
gemaakt. De werkzaamheden en de beplanting worden dit voorjaar uitgevoerd.
Het plaatsen van nieuwe bomen zal waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden. Het
tweede deel van de Agrippinastraat, tussen de Besjeslaan en de Liviuslaan komt
later aan de beurt, omdat hier een hogere
parkeerdruk is en er geparkeerd wordt op
de aanbiedplekken voor de minicontainers. Als dit is opgelost, wordt ook voor
dit deel een vergroeningsplan gemaakt.
Voor vragen of opmerkingen hierover
kunt u contact opnemen met onze wijk- In het grasveld achter de torens Julius
Caesarlaan en langs het Pliniuspad
beheerder, Leendert van Velzen:
zijn bomen en struiken toegevoegd.
l.van.velzen@leiden.nl
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(Reini Hulsker)

Geef me werk dat bij me past
en ik hoef nooit meer te werken
(Confucius)

Een gesprek met Pauline Schuurman, seniorencoach en Soeredj Angoelal, buurtsportcoach
in het Huis van de Buurt Matilo.
Pauline heeft na haar studie Frans jarenlang op verschillende plekken en manieren in en voor het
onderwijs gewerkt. Toen zij zestig werd, bedacht zij dat zij nog wel eens een carrièreswitch wilde.
Omdat zij in haar leven veel met ouderen in aanraking is (geweest) en daardoor kennis heeft
van de problemen die met het ouder worden kunnen samenhangen, zocht zij in die richting.
Zij ontdekte de opleiding voor seniorencoach en heeft na het afronden daarvan een plek bij het
Buurthuis Matilo gevonden. Dat zij voor Matilo heeft gekozen is geen toeval, door haar studie
in Leiden zijn de Professorenwijk en Meerburg haar niet onbekend en aantrekkelijk voor haar.
Passie
Soeredj heeft twee sport gerelateerde opleidingen afgerond: ‘Sport en bewegen’ en ‘Sportkunde’ aan de Hogeschool in Den Haag. Na
een korte periode in Alphen te hebben gewerkt, heeft hij bij Incluzio Leiden gesolliciteerd en is in het Huis van de buurt Matilo
terechtgekomen. Soeredj: “Sport is mijn passie en het is altijd mijn droom geweest om
werk te combineren met mijn passie. Ik ben
dus hartstikke blij met mijn baan als buurtsportcoach en ben altijd bezig mezelf te ontwikkelen en beter in mijn baan te worden.”
Alle bewoners behoren tot zijn doelgroep. Van
nul tot honderd wil hij aan het bewegen krijgen!

Gesprek of advies
Het is voor beide coaches, ondanks hun enthousiasme, niet makkelijk een start te maken
in coronatijd. Vooral voor Pauline als seniorencoach is het lastig om in contact met de
doelgroep te komen. Veel ouderen zijn voorzichtig en vermijden contacten. Bij het uitdelen van rozen heeft ze alweer meer ouderen
ontmoet aan de deur. Zij hoopt door dit interview meer contacten te leggen. Iedere senior,
en volgens mij zijn we al senior vanaf 55 jaar,
kan haar benaderen voor een gesprek en/of
advies. Voor alles waar je, als je ouder wordt,
tegenaan loopt, zoals het wegvallen van dierbaren, het minder worden van je contacten,
maar ook als je andere huisvesting nodig hebt,
wanneer het alleen wonen niet meer lukt, kun
je bij haar terecht. Pauline kan je helpen, door
ondersteunen, adviseren en eventueel verwijzen en zij doet dat met plezier en aandacht.

Doelgroep
Soeredj heeft het iets makkelijker gehad om
zijn doelgroep te bereiken. Hij is er op uitgegaan, waar jonge mensen bij elkaar komen in
hun vrije tijd, zoals het voetbalveldje vlak bij
het buurthuis en het veldje in Meerburg. Daaruit is al een groep ontstaan die op donderdagmiddag met elkaar sport. Op woensdagmiddag
is hij bij de Lorentzschool, waar hij de leerlingen met allerlei soorten sport laat kennismaken, ook minder bekende sporten staan op zijn
lijstje. Hij werkt heel prettig samen met zijn
collega sportcoach Iliass Daoudi, waarmee wij
in één van de volgende ROME-kranten zullen
kennismaken. En er zijn ook plannen om met
collega Pauline wandelingen met senioren te
gaan maken. Beiden kijken reikhalzend uit
naar het eind van de lockdown, maar wachten
die niet af om plannen te maken en die voor
zover mogelijk uit te voeren.

Rozenactie

“Wat kost dat?’” “Waarom?” Een vragende
blik. In een enkel geval een euro die wordt
aangereikt. “Komt u voor een politieke partij?”
Voorbeelden van reacties als team Matilo en
de wijkverenigingen Roomburg en Merenburg
rozen bezorgen aan de deur. Voor ieder huishouden één roos. Gratis. Om allen een hart
onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.
We planten rozen en oogsten blije gezichten.
Een praatje, verbinding...
Pauline Schuurman

(Foto: Rob Beurse)
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Van elkaar leren
Beide coaches zijn blij met de samenwerking
met hun collega’s in het team. Het is mooi met
een netwerk om je heen te werken, je kunt naar
elkaar verwijzen en van elkaar leren. Voor hen
beiden geldt, dat ze van hun werk genieten en
het daarom niet voelt als werk.
En ik denk dat de wijken heel blij kunnen zijn
met twee mensen, die zo van hun baan houden, dat het niet meer als werk voelt.
Soeredj Angoelal,
buurtsportcoach bij Incluzio Leiden:
06 42484514
Pauline Schuurman,
seniorencoach bij Incluzio leiden:
06 20524538
Huis van de Buurt Matilo: 088 - 2987916

(Ankie Verlaan)

Meer aandacht voor
Wie door ons park en de wijken loopt, ziet meer jongeren voetballen en op de trappen van
Matilo zitten dan voorheen. Je vraagt je dan af hoe het met ze gaat: missen ze hun lessen op
school, gaat hun vooruitgang minder goed, kunnen ze wel ergens terecht met hun vragen?
Als ik die vragen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs voorleg, lijk ik een geruststellend antwoord te krijgen. Ze werken allemaal
aan de online lessen, krijgen hun lessen die ze
zeer waarderen, ook al valt de verbinding vaak
weg. De jongeren vinden bovendien dat hun
docenten steeds beter en toegankelijker lesgeven. Ook vinden leerlingen deze wijze van
schoolgaan gemakkelijker: de lessen zijn niet
zo streng en de wijze van beoordeling ervaren
zij als soepeler. Anderzijds krijgen deze jongeren ook vaak koppijn van het voortdurend
naar het scherm kijken en missen ze de contacten met mentoren en andere docenten. Na
schooltijd is er ook geen ruimte om met elkaar
ervaringen uit te wisselen. Sommige jongeren
missen de normale contacten zo erg en ervaren
een dermate zware druk van de korte digitale
lessen, dat zij tegen een burn-out aanzitten.
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Incluzio wil werken aan activiteiten voor de
oudere jeugd en het huis van de buurt ook langer openstellen voor deze groep. SOL, de organisatie die het jongerenwerk in Leiden moet
organiseren, speelt hierbij een belangrijke rol.
Samen overleggen zij hoe ze de jongeren in
het huis van de Buurt een plek kunnen bieden
voor spellen, huiswerkbegeleiding en andere
activiteiten.

"Ook al waarderen veel
jongeren de inspanning
van hun docenten,
ze missen het rechtstreekse
contact met hen zeer"

jongeren in crisistijd
Wat zijn de plannen van Sol?
Pleinactiviteiten
Vanaf 1 april gaan de jongerenwerkers van
SOL weer pleinactiviteiten organiseren voor
de jeugd in onze wijken op dinsdag- en woensdagmiddag. Tijdens de pleinactiviteiten komen diverse sporten aan bod: voetbal, basketbal, softbal of stoepranden. Deze activiteiten
worden samen met de buurtsportcoaches van
Incluzio georganiseerd.
Naast de buitenactiviteiten gaat het jongerenwerk in gesprek met de jongeren die door de
corona eenzame gevoelens hebben of niet zo
goed weten hoe ze hun vrije tijd goed in kunnen vullen en niet alleen maar willen gamen.
Zij proberen nu het contact te onderhouden
via een groepsapp. De jongeren hebben ideeën zat en zodra de maatregelen het toelaten,
dan kunnen deze samen met SOL en de buurtsportcoaches uitgevoerd gaan worden.

Huiswerkbegeleiding
Sol wil in het huis van de buurt Matilo ook
huiswerkbegeleiding opzetten voor de kinderen in de wijk. Eerst richten zij zich op de basisschoolkinderen, maar dit kan bij voldoende
animo uitgebreid worden voor kinderen van
de middelbare scholen. De kinderen worden
in kleine groepjes begeleid door een vrijwilliger van SOL. Hiervoor zijn zij op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om kinderen
huiswerkbegeleiding te geven.
Bent u de betrokken vrijwilliger in de wijk
die de kinderen graag verder wilt helpen met
school of ze net dat extra zetje geven zodat ze
zelf verder kunnen: neem dan contact op met
Daniëlle Bazen, community builder
06-14868116.
Mailen kan ook: DBazen@solnetwerk.nl.
Voor meer informatie en de activiteiten van
Sol kunt u naar www.solnetwerk.nl
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Barbera Bikker van Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

(Saskia Ridder)

“Samen bereiken we meer”

Ook in deze krant zetten we weer een wijkbewoner in de spotlights. En al staat Barbera Bikker liever niet zelf in de schijnwerpers, voor de stichting Voor Elkaar Leiden doet ze het
graag.
Barbera woont met veel plezier op de Liviuslaan. “Fijne buren, een prettige wijk én sinds kort
heeft de hele straat leuke groene geveltuintjes, dankzij een actieve buurvrouw die van alles regelde met de gemeente.” De actie van haar buurvrouw levert een leuk bruggetje op naar haar werk
bij de stichting Voor Elkaar. Barbera: “Voor elkaar, de naam zegt het al. Met onze stichting willen
we met elkaar voor elkaar klaarstaan, met laagdrempelige praktische hulp.” (zie kader). Barbera is
sinds oktober 2020 de nieuwe hoofdcoördinator. Samen met twee coördinatoren ondersteunt zij
de circa 300 vrijwilligers. Daarnaast onderhoudt ze alle contacten met organisaties, gemeenten,
bedrijven, fondsen, kerken, studentenverenigingen en andere betrokkenen in het welzijnswerk.
Overstap
Barbera werkte tot voor kort als consultant bij
KPN. Met plezier, maar het kriebelde al langer.
“Ik had leuk werk, maar m’n hart ging er niet
harder van kloppen.” Tijdens een grote reorganisatie stak ze haar vinger op: ‘ik wil wel weg’.
“Best spannend”, zegt ze. Op dat moment kon
ze nog niet bevroeden hoe spannend haar leven
echt zou worden. Vlak nadat ze had aangegeven
dat ze wel weg wilde bij KPN, wordt er borstkanker ontdekt. “Zo’n diagnose zet je keuze op
scherp, maar het gaf me ook een bepaalde rust

en duidelijkheid. Ik dacht: ‘Stel dat het echt mis
is, word ik dan blij van deze werkplek? Wil ik
hier dan blijven?’ Nee dus.” De ziekte en het
noodzakelijke verlof geven haar de kans om
rustig los te weken van haar voormalige werkgever. Haar geloof helpt Barbera om zich over
te geven aan de behandelingen. “Het klinkt
misschien gek, maar die overgave gaf rust. Ik
deed wat ik kon en vertrouwde op de artsen.
En op God. Ik heb geluk gehad, want de behandelingen sloegen aan. Ik ben gelukkig niet heel
ziek geweest.”

(foto: Rob Beurse)

Wijkbewoner Barbera Bikker is sinds kort hoofdcoördinator bij Stichting Voor Elkaar e.o.

“De organisatie is klein, maar we hebben ontelbaar
veel lijntjes in de samenleving lopen”
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Alarmbellen
Tijdens haar herstel beraamt ze zich op een
nieuwe werkomgeving. “Ik zocht naar iets met
zingeving, werk waar ik mijn organisatorische
kracht in kwijt kon. Het meest grappige van die
zoektocht is dat ik al in maart 2020 de vacature zag voor deze functie, maar dat er toen geen
belletje ging rinkelen. Pas weken later, toen de
voormalige hoofdcoördinator mij een mailtje
stuurde, gingen alle alarmbellen af. Jan Kruidhof, een van de oprichters van de stichting,
vroeg: ‘Barbera, ken jij iemand voor die functie? We zoeken iemand die kerkelijk betrokken
is en organisatorisch sterk’. De hele puzzel klopte opeens! Ik floreer in een spilfunctie, breng
mensen graag bijeen. En ik ben een christen.
Alsof die functie voor mij was geschreven! Je
begrijpt, het voelde als een geschenk uit de hemel.”
Samen bereiken we meer
Als ze op terugkijkt, beseft ze: ‘alle clichés zijn
waar’. “Door mijn ziekte heb ik geleerd minder
vooruit te willen kijken. Ik maakte alles veel te
groot, tegenwoordig lukt het me veel beter om
bewust met het ‘nu’ om te gaan.” En toch zijn er
natuurlijk ook plannen. Barbera: “Door corona
en al dat thuiswerken maak ik in deze nieuwe
baan een rare start, maar ik ben blij dat er net
twee nieuwe coördinatoren zijn gestart. Want
in een team is het gewoon fijner werken. De
organisatie is klein, maar we hebben ontelbaar
veel lijntjes in de samenleving lopen. Samen bereiken we meer.”

De Liviuslaan heeft sinds kort heel veel geveltuintjes. Dit is mede mogelijk
gemaakt door de gemeente. Wil je ook een geveltuintje? Doe inspiratie op
bij www.gagoed.nl

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
Onder de stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
vallen programma’s zoals SchuldHulpMaatje,
JobHulpMaatje, HipHelpt en Serve the City. In
totaal bieden zo'n vierhonderdvijftig vrijwilligers laagdrempelige, praktische en sociale hulp.
Voor SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje
volgen de vrijwilligers een training. Sommige
vrijwilligers zijn wekelijks actief, anderen een
of twee keer per jaar. Voor Elkaar Leiden e.o.
biedt hulp in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest
en Voorschoten. Er zijn 26 kerkelijke gemeen-

schappen, parochies en christelijke studentenverenigingen betrokken bij de stichting. Er
wordt samengewerkt met vele gemeenten en
andere organisaties en bedrijven die sociaal-maatschappelijk actief zijn
Hoewel de stichting een kerkelijke grondslag
heeft, hoeven vrijwilligers of mensen die hulp
vragen zelf geen (actief) kerklid te zijn. Naastenliefde is de verbindende factor.
Zoek je een uitdaging als vrijwilliger? Of kun je
hulp gebruiken? Kijk dan voor meer informatie
op: www.VoorElkaarLeiden.nl
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Bij de Spar

Glazenwasser
Nodig?

staat kwaliteit voorop
De Spar aan de IJsselkade heeft een ware metamorfose ondergaan. Wat het meest opvalt bij
binnenkomst is de broodjescorner, compleet met een bar om ter plekke van de verse producten te kunnen genieten. De zaak is ruimer, lichter en overzichtelijker geworden.
Henk Zeldenrust ziet na twaalf jaar zijn klantenkring nog steeds uitbreiden. “Wij zijn geen kiloknaller en met zulke supermarkten kan en wil ik ook niet concurreren. Wij onderscheiden ons
door kwaliteit, een goede sfeer en het grote aanbod van verse producten, zo’n tachtig procent van
ons assortiment. Soms betaal je bij ons wat meer, maar dat komt ook omdat we juist die kwaliteit
willen aanbieden.”

De glazenwasser voor
Roomburg, Meerburg & Waardeiland.
Vraag eenvoudig een prijs aan op
www.oudshoorntotaalreiniging.nl

Oudshoorn Groep · Rooseveltstraat 14C unit 6 · 2321 BM Leiden

Warme bakker
“Naast verse groente en fruit, hebben we ook
een groot aanbod aan vers gesneden vleeswaren en kaas, waarvan sommige uit de streek.
En we verkopen geen fabrieksbrood. Dat is
wel goedkoper, maar ook hiervoor geldt dat
de kwaliteit van het brood van Tijsterman juist
heel erg wordt gewaardeerd. En het is leuk om
producten uit onze omgeving te verkopen. Zo
hebben we nu ook Leids bier en niet te vergeten de nootjes van Bas Boer. Toen de markt
niet open mocht, kwamen mensen uit heel
Leiden hier hun nootjes van Bas kopen.” Henk
lacht: “En die kosten hier niet meer dan aan de
kraam.“
Assortiment
“Uiteraard kijken we ook naar trends en luisteren naar de wensen van klanten ten aanzien
van het aanbod. Er is bijvoorbeeld een stijgende
vraag naar vegetarische producten dus hebben
we dat segment na de verbouwing aanzienlijk
vergroot. En in onze multiculturele wijk hebben we ook aanbod dat is afgestemd op andere
culturen. We proberen zoveel mogelijk onze
klanten tegemoet te komen, maar we kunnen
niet altijd een product in het assortiment opnemen, omdat we ook gebonden zijn aan het
beleid op het hoofdkantoor.”

Ambiance
De Spar heeft ook een buurtfunctie. “Onze
klanten komen voor kwaliteit en verse producten, maar daarnaast ook om dichtbij huis boodschappen te kunnen halen in een vertrouwde,
klantvriendelijke omgeving. Zo is het idee voor
de broodjescorner ook ontstaan. Het was een
vraag vanuit Zorgcentrum Roomburgh. De
oudere bewoners willen graag op loopafstand
iets eten en drinken in een gezellige, bekende ambiance. Het is nu natuurlijk vanwege de
lockdown niet mogelijk om daar helemaal aan
te voldoen, maar in de toekomst kan iedereen
hier aan de bar zitten of misschien zelfs op een
terras voor de deur. Ik hoop in de nabije toekomst ook salades en dagverse maaltijden te
serveren. Misschien zelfs van culinaire ondernemers uit onze wijk.”

(Saskia Hageman)

SLAGERIJ HENCO

staat voor onderscheid in kwaliteit!
Jan van Schaik nam in 2018 slagerij Henco over van Ramon en Odillia Roffelsen.
Hoe bevalt het Jan na tweeëneenhalf jaar in zijn zaak aan de IJsselkade?
Jan moet lachen. “Het voelt als tien jaar, maar dat bedoel ik positief. Het is allemaal heel soepel
verlopen en ik heb me vanaf het begin helemaal op mijn plek gevoeld. Ik ben heel trots op mijn
zaak en vooral natuurlijk ook op mijn team. We doen het met elkaar en alle neuzen staan allemaal dezelfde kant op.” Dat moet ook wel, want het is geen sinecure om een kwaliteitszaak te runnen met zo’n enorm assortiment. Gemiddeld draait Jan zo’n tachtig uur per week. “Dat kan niet
anders als je verse producten verkoopt. We zijn een vol ambachtelijk bedrijf, we maken praktisch
alles zelf en stellen hoge eisen ten aanzien van een dagelijkse vers presentatie.”

HENCO QUALITY MEAT
“ONDERSCHEID IN KWALTEIT”

T-bone
(Entrecote met ossenhaas)
Cote de Boeuf (Ribeye met been)
Cote de Boeuf Dry aged
(Entrecote met been)
Prime rib
Tomahawk
(Ribeye met lange rib/handvat)
Entrecote
(Biefstuk met vetrandje)
Rib eye
(Appel uit fijne rib)
Ossenhaas
(Tournedos / Chateaubriand)
Kogelbiefstuk (Uit bovenbil)
Picanha
(Staartstuk met vetrandje)
Diamanthaas (Biefstuk uit de schouder)

“Black Angus” Rundvlees (SPECIAAL AANBEVOLEN !)
Bavette
(Malse vangspier geaderd)
Filet Mignon
(Zij-lende/biefstuk)
Short Rib
(Klaprib)
Brisket
(Runderborst)
Inside Skirt
(Middenrif)
Porterhouse Steak (Lende/ossenhaas m/been)
Sirloinsteak
(Lendesteak)
Chuckroast
(Onderrib opgebonden/sudderen)
WAGYU RIBEYE (Ware smaaksensatie) ’graag 2 weken

Kwaliteit
Never change a winning formula. Daarom verkoopt Jan nog altijd de befaamde paarden- en
grillworst van Ramon, die ook de dagverse
maaltijden nog steeds verzorgt. “Maar ik zie
ook een veranderende trend. Mensen hechten meer aan kwaliteitsvlees en zijn zich ook
steeds bewuster van het feit dat dieren die een
goed leven hebben gehad uitmuntend vlees
leveren. Neem bijvoorbeeld het roodbonte
Maas-Rijn-IJssel rund dat wij verkopen. Deze
koeien komen van onze huisleverancier, die
zorgt voor een zeer constante vleeskwaliteit.
Ze mogen naar binnen of buiten wanneer ze
willen en krijgen dagelijks vers stro en de juiste voeding. De koeien kennen ook geen stress,
want ze worden op hetzelfde adres geslacht, zodat ze nooit vervoerd hoeven te worden naar
een slachthuis. Het resultaat is mooi mals en
smaakvol vlees.” Deze kwaliteit geldt vooral
ook voor het steeds meer gevraagde vlees van
het Aberdeen Angusrund uit Schotland, waar
deze koeien het grootste deel van hun leven in
alle vrijheid mogen grazen in de natuurgebieden.

vtv. bestellen’

DRY AGED MEAT! - TEXELS LAMSVLEES - HOLLANDS KALFSVLEES

HENCO QUALITY MEAT

IJSSELKADE 44 • info@echteslager.nl • 071-5418787

(Foto: Rob Beurze)

De laatste maanden voor de slacht krijgen de
dieren graanvoer, wat zorgt voor een mooie
vetmarmering in het vlees. Het is echt kwaliteitsscharrelvlees.”
Wensen
Luxere aparte vleessoorten van restaurantkwaliteit zijn populair. “Door Herman den Blijker
is bijvoorbeeld de bavette en diamanthaas weer
in zwang. Maar ook longhaas wordt nu weer
gegeten, net als de sirloin steak, shortrib en
brisket. Maar dat neemt niet weg dat we ook
gehakt, karbonades, speklapjes en hamburgers
verkopen. Ik wil het iedereen naar zijn zin maken. Daarom luister ik ook naar de klanten.
Wat zijn hun wensen? Het assortiment wordt
bijna wekelijks afgestemd op de vraag van onze
klanten. ‘Nee’ verkopen is uit den boze. Het
klantcontact is voor mij ook het mooiste aspect
van mijn werk en ik vind dat het hier heel plezierig en gemoedelijk gaat.” Nog een tip? “Als
het lekker weer is voor de BBQ, kan ik een lekkere steak Cote de Boeuf of T-Bone van betere
restaurantkwaliteit zeker aanbevelen!”

(Saskia Hageman)

(Reini Hulsker)

Marcia Dorresteijn: "Eigen lijk is niets meer hetzelfde"
Bij binnenkomst in het gezondheidscentrum trof mij de verlatenheid en de serene stilte.
Geen geroezemoes van fluisterende stemmen, geen wachtende mensen voor tandarts of
fysiotherapeut. In de wachtkamer van de huisartsen was een groot gedeelte van de stoelen
weggehaald. Dokter Dorresteijn vertelt, dat zij vellen papier met: “Niet op deze stoel zitten”
hadden neergelegd, toen in maart 2020 duidelijk werd, dat er sprake van een pandemie was.
Toen dit niet het gewenste effect had, zijn zij met geel tape aan het werk gegaan om te zorgen
dat er afstand tussen de wachtenden bleef en uiteindelijk hebben zij resoluut besloten een
gedeelte van de stoelen te verwijderen.
Dit is eigenlijk exemplarisch voor hoe zij zich
beetje bij beetje in het centrum op de situatie
hebben ingesteld: zij moesten zelf de weg vinden. De praktijk ging van de één op andere dag
dicht. De eerste weken hebben zij een partytent
voor de ingang van het centrum geplaats, waar
zij de van corona verdachte patiënten opvingen
en verder hielpen, zodat de praktijkruimte gereserveerd bleef voor de ‘normale’ patiënten.
Maar de angst voor corona zat zo diep, dat die
wegbleven en alleen kwamen als acute hulp
nodig was.

“Er is een groot beroep
op ons improvisatietalent
gedaan”

Brievenbusvisite
Al snel is het verzoek naar alle patiënten gegaan
nog uitsluitend op afspraak naar de praktijk te
komen en bij vermoeden van corona werd een
telefonisch consult afgesproken. Maar de bellers die geen coronaklachten hadden, gaven
dikwijls ook de voorkeur aan een telefonisch
consult. De artsen maakten daarbij gebruik
van beeldbellen, zodat zij toch een indruk van
de toestand van de patiënt kregen. Van wonden en rare plekjes werden foto’s gestuurd. Er
is in die tijd ontzettend veel getelefoneerd, ook
door de assistentes. “Er is een groot beroep op
ons improvisatietalent gedaan. Zo gingen wij
in sommige gevallen op brievenbusvisite. Wij
zaten dan soms op ons knieën voor de brievenbus, deden door de opening een plastic zakje
om de hand van de patiënt en konden op die
manier hartslag tellen en het zuurstofgehalte meten. Zo kregen wij toch een idee van de
ernst van de situatie.”

Drempel verlagen
“De eerste golf hebben wij op deze manier aardig goed doorstaan. Er is wel een aantal ernstig zieken geweest, maar we bleven onder het
gemiddelde. Opvallend was dat er heel weinig
zieke kinderen waren en ook weinig luchtweginfecties. Gevolg van het veelvuldig handenwassen en afstand bewaren? Wanneer patiënten van onze praktijk getest zijn door de GGD,
wordt de uitslag aan ons doorgegeven. Wanneer vijftigplussers positief zijn getest, proberen we contact met hen op te nemen om een
indruk van de ernst van de situatie te krijgen.
En wij drukken hen op het hart niet te aarzelen
contact met ons op te nemen als zij zich zieker gaan voelen, benauwd worden of zich anderszins zorgen gaan maken. Wij hopen op die
manier de drempel om onze hulp in te roepen
lager te maken.”

Er is eigenlijk maar één
ding hetzelfde gebleven:
“Het streven voor iedereen
goede zorg te leveren”

(Foto: Rob Beurse)
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Veranderingen
Door corona is heel veel veranderd in de praktijk, eigenlijk is niets meer hetzelfde. De regelgeving verandert voortdurend. Het team
begint tegenwoordig de dag met samen de veranderingen voor die dag op een rijtje te zetten.
Zij moeten veel meer telefoneren en regelen en
hebben minder consulten. Alles is in orde gemaakt voor het vaccineren van de eerste groep,

alleen het vaccin ontbreekt nog. Het is volstrekt
onduidelijk wanneer dat kan worden verwacht.
Op dit moment staat het vaccineren met Astraeneca zelfs helemaal stil, hopelijk voor maar
enkele weken. Er is eigenlijk maar één ding
hetzelfde gebleven: “Het streven voor iedereen
goede zorg te leveren.” Om hen daarbij te helpen kunnen patiënten heel veel informatie zelf
vinden op de website www.roomburgh.eu en
patiënten kunnen inloggen in hun eigen dossier via ‘Mijn gezondheidsnet’. Je kunt daar je
gegevens inzien, vragen stellen (een e-consult
doen zoals dat heet) en medicatie herhalen,
uitslagen van onderzoeken bekijken en nog
veel meer. Het is de moeite waard er eens naar
te kijken, je kunt inloggen met je DigiD. Er is
zelfs een app ‘Medgemak’ voor de telefoon die
heel gemakkelijk werkt. Verdere uitleg hierover
staat ook op de website.
Het gesprek met dokter Dorresteijn over de
problemen, waarmee zij in het gezondheidscentrum zijn geconfronteerd door corona heeft
mij met respect voor de inventiviteit, maar bovenal de zorgvuldige zorg voor de patiënten
vervuld. Ik hoop, dat ik dit heb kunnen overbrengen.
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Watersport aan het Utrechtse Jaagpad

(Saskia Hageman)

Als straks het mooie weer echt losbarst, zijn de Leidse wateren en omgeving het domein
van de gelukkige botenbezitters. Maar voordat de watersportpret kan beginnen, moeten de
vaartuigen wel op en top in orde zijn om ontspannen te kunnen genieten van een dagje of een
vakantie op de golven. Daar staan Peter en Romario Stikkelorum van JS Scheepstechniek en
Royal Stitches garant voor.
Aan het Utrechtse Jaagpad hebben vader Peter en zoon Romario hun zaak. Peter is specialist op
het gebied van onderhoud van motoren en materialen, Romario is een gedreven zeilmaker. “We
hebben het al druk, ”vertelt Peter in de werkplaats waar hij onder meer buitenboordmotoren
een onderhoudsbeurt geeft. JS Scheepstechniek levert ook allerlei accessoires en onderhoudsproducten. “Naast de werkplaats en onze winkel, loopt de webshop ook heel goed.” Waar de meeste
webshops alleen een internetonderneming zijn, kunnen klanten van JS Scheepstechniek ook telefonisch contact opnemen met vragen over artikelen die zij willen aanschaffen. “Dat is een extra
service die we bieden, want niet iedereen heeft verstand van scheepstechniek. Zo kunnen we de
klanten met onze gespecialiseerde kennis beter en sneller van dienst zijn.”

(Foto: Rob Beurse)

Transparant
Onderhoud van een boot is essentieel. In
Hoogmade heeft JS Scheepstechniek een winterstalling voor boten. Tijdens de wintermaanden worden hier de grote onderhoudsklussen
gedaan zoals schilderwerk van de romp en
waterlijn. “Ik vaar de boten het liefst zelf naar
de stalling, zodat ik onderweg kan luisteren
naar de motor en het gedrag van de boot kan
aanvoelen. Buitenboordmotoren kan ik hier in
de werkplaats testen in de waterbak, maar binnenboordmotoren kan ik alleen uitproberen
als ze in het water liggen. Ik ben altijd transparant naar mijn klanten toe en zal nooit aan een
grote klus beginnen zonder overleg over de
kosten. Het kan voorkomen dat een boot zoveel achterstallig onderhoud heeft dat er geen
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Zeilmakerij
Romario deelt deze trots met zijn vader. “Ik ben enorm precies en wil
vakwerk leveren.” Zijn bedrijf Zeilmakerij Royal Stitches Leiden maakt
in zijn atelier op maat dekzeilen, sloepkappen, tenten en biminitops
voor elk denkbare boot. “Het is echt een ambacht waar ik mijn hele ziel
en zaligheid inleg. Als ik een product lever, moet het perfect zijn. Het is
echt maatwerk, want geen enkele boot is hetzelfde. Nadat ik de maten
heb genomen van de boot, maak ik eerst een mal van folie. Daarmee
maak ik de patroondelen die ik gebruik om het zeildoek te snijden om
aan elkaar te stikken.” Voor het frame worden hoogwaardige RVS buizen gebruikt en ook het zeildoek is van de beste kwaliteit. “Ik gebruik
Sunbrella doek. Dat is vijftien jaar kleur- en slijtvast. Natuurlijk zijn er
ook goedkopere materialen, maar dan kan ik niet garanderen dat de
kwaliteit gewaarborgd is en dat is nou juist waar ik voor sta. Ook de
drukknopen, ritsen en ogen zijn de beste in hun soort.“

(Foto: Rob Beurse)

redden meer aan is. Dan zal ik daar ook eerlijk
over zijn en geen zinloze kosten maken voor
de eigenaar.”
Service
Voor Peter staat binding met zijn klanten hoog
in het vaandel. “We hebben heel veel vaste
klanten waarmee we door de jaren heen een
vertrouwensband hebben opgebouwd. Soms
komt het voor dat iemand onverhoopt met
pech ergens in het land stil komt te liggen. Negen van tien keer bellen ze mij in plaats van
een lokale monteur te raadplegen. In veel gevallen kunnen we telefonisch het mankement
oplossen, maar als we er zo niet uitkomen dan
stap ik in mijn auto en rijd ernaartoe. Dat is een
stukje service en natuurlijk ook beroepstrots.”

Perfectie
In de loop van tijd is het atelier steeds uitgebreid. Romario: “Ik heb natuurlijk ook veel ruimte nodig voor mijn werktafels, want die zeildoeken
moet ik mooi strak kunnen neerleggen om ze goed te kunnen snijden.
En ik moet voor mijn machines ook voldoende plek hebben om met
die grote lappen stof te werken. De frames kan ik in de werkplaats beneden maken. Als alles in elkaar is gestikt en de ritsen, ogen en drukknopen erin zijn gezet, controleer ik nog eens of alles mooi strak zit. En
het is natuurlijk heel belangrijk dat er niet teveel spanning op de ritsen
en knopen zit. Een dekzeil biedt alleen bescherming tegen invloeden
van buitenaf als het volmaakt aansluit op de boot. En elke rechtgeaarde
booteigenaar wil ook dat zijn boot er mooi uitziet. Als er iets niet zou
kloppen en een kap of top niet helemaal strak zit, zou ik daar enorm van
balen en dat overkomt mij dus echt niet! En wat is er mooier dan een
boot te zien liggen of varen met een kap of tent die ik tot in perfectie in
elkaar heb gezet.”

JS Scheepstechniek en
Zeilmakerij Royal Stitches Leiden
Utrechtse Jaagpad 76C, 2314 AR, Leiden
Telefoon: + 31 (0)71 589 99 88
E-mail: info@jsscheepstechniek.nl
Maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Webshop: www.watersportaanbieding.nl
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Voorstel tot

Rijschool Roomburg

(Ankie Verlaan)

kunstwerk wilgenbank
in Meerburg

Vlot, veilig en
zelfstandig
leren autorijden

Voedingsbodem voor een hernieuwde wijk
In welke wijk willen we straks wonen? Deze vraag stellen de bewoners van Meerburg zich
nu er plannen in de maak zijn voor een grootschalige vernieuwing van de wijk. Binnen een
aantal jaren is de wijk toe aan een aantal ingrijpende veranderingen. De sociale huurwoningen uit de jaren ’60 zijn toe aan renovatie of sloop-nieuwbouw. Er zal een ander energienet
aangelegd gaan worden waardoor de straten open gaan. Met de vraag naar meer (huur)woningen zal er een uitbreiding kunnen komen van het aantal huizen. Hoe kijken de bewoners
van Meerburg hier naar, wat zijn ervaringen tot nu toe en wat zijn behoeften met betrekking
tot het toekomstig wonen? Hoe zou het zijn als wij als wijk zelf het vertrekpunt zijn voor het
vormgeven van onze toekomst hier? Dat waar wij van houden en van grote waarde achten, de
leidraad vormt voor het Meerburg in 2030?

L
Boek gratis
een proefles !

rijroomburg.nl
06 - 44470006

BEL OF MAIL VOOR EEN GRATIS VERKOOPADVIES!
Gevestigd te Leiden, in de wijk Roomburg:
GRIP verkoopmanagement & makelaardij o.z.
Sinds 2010 actief in:

▪ Aankoop van vastgoed
▪ Verkoop & verhuur van woningen
▪ Vastgoed beleggingen
▪ Verkoopmanagement nieuwbouw
▪ Bouwkundig advies

GRIP is aangesloten bij de vereniging van makelaars en taxateurs VBO en
onderscheidt zich in het ontzorgen van cliënten door persoonlijke aandacht!

Samenwerking
We leven hier in een overzichtelijke wijk van
1.165 huishoudens, in zowel koop- als huurwoningen, in alle leeftijdsgroepen en van diverse
culturele achtergronden. Er is veel ruimte om
te spelen en van ruime grasvelden met bomen,
planten en vogels te genieten. Tien jaar geleden
startten de plannen voor de inrichting van het
archeologisch park Matilo. Een park dat grenst
aan Meerburg en de verbinding vormt met de
jonge wijk Roomburg. Samen met de gemeente en de archeologen hebben wij als bewoners
onze inbreng gegeven. Het gemeenschappelijke overleg over de stadstuintjes, volière en
een waterkunstwerk begon op de wilgenbank
van kunstenaar en bewoonster Ludy Feyen.
Het werd een succesvolle samenwerking met
als opbrengst een park dat aan veel behoeften
voldoet en waar bewoners actief bij betrokken
zijn. Hierna volgde stoeptuinen en bloembakken, op initiatief van de bewonerscommissie
en individuele bewoners.
Nieuw gezicht
In deze voedingsbodem kan nu het volgende
zaadje geplant worden. Ludy Feyen komt met
haar voorstel tot het maken van een uniek wil-

genkunstwerk waar ruim plaats is voor bewoners om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk
plannen te bespreken voor Meerburg. Deze
organische wilgenbank in de vorm van een
stekelnoot wordt de oproep en uitnodiging
om vanuit de ervaring en inbreng van bewoners samen met betrokken partijen een nieuw
gezicht aan de wijk te geven. Om elkaar te
inspireren om tot creatieve aanpassingen te
komen die ten goede komen aan een schone
en bewuste leefomgeving. Met de intentie dat
bewoners zich thuis blijven voelen in hun veranderende wijk.

Cliënten waarderen de dienstverlening met een gemiddelde Funda beoordeling
van 9,8 / 10.
Drususlaan 59 | 2314 BW Leiden
E: info@gripverkoopmanagement.nl |T: 071 542 47 16 | W: gripverkoopmanagement.nl

Doet u mee?
Steunt u dit idee van Ludy, meld het dan op
onze website. Daar houden wij u ook op de
hoogte van de vorderingen van deze plannen.
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(Saskia Hageman)

"De natuur
is geen afvalbak"
Sinds januari 2021 kun je ze, gewapend met prikstokken en een vuilniszak, tegenkomen in
Meerburg: Heleen Groenendyk en haar dochter Livia van zes. Samen dragen ze hun steentje
bij aan het schoner houden van onze wijk.
Heleen woont pas een half jaar in de Spaarnestraat. Ze verhuisde in 2020 vanuit de binnenstad
naar Meerburg. “Vanuit mijn flat kijk ik uit op het grasveld achter ons flatgebouw. Ik zie het een
beetje als mijn tuin. Het viel me op dat er enorm veel afval achter werd gelaten: blikjes, verpakkingen, plastic en papier. Ook op het basketbalveld en het speelterrein rond het buurthuis ligt
vaak heel veel troep. Omdat ik Livia veilig en in een schone omgeving buiten wil laten spelen,
besloot ik actie te ondernemen.”
Vuilniszak vol troep
Heleen zag een groepje kinderen onder leiding van SOL in de buurt afval prikken. Dat
initiatief sprak haar aan en ze nam contact op
met het buurthuis. Van Ali el Ali kreeg zij twee
prikstokken en een ring voor de vuilniszak.
Daarmee maken ze nu regelmatig een rondje
om zwerfvuil op te ruimen. “De opbrengst is
vaak meer dan een hele vuilniszak vol troep,
die gewoon wordt weggegooid en blijft liggen.
En dan heb ik het alleen nog maar over het
stukje rond onze flat, het basketbalveld en het
speeltuintje bij Matilo. Alleen al in dat speeltuintje kunnen we soms een hele zak vullen.”

“Dat is toch gewoon
gevaarlijk”
Lege bierfles
Livia is het hartgrondig met haar moeder eens.
Al die troep moet je niet zomaar in de natuur
gooien. “De natuur is geen afvalbak!” Ze vindt
het ook leuk samen met haar moeder ervoor
te zorgen dat de plekken waar zij speelt geen
vuilnisbelt worden. Voor de gelegenheid is ook
Raf van zes, het beste vriendje van Livia, meegekomen. Samen struinen ze de struiken rond
het speeltuintje af en vinden er allerlei rotzooi,
zelfs een lege bierfles. “Dat is toch gewoon gevaarlijk.” Ook een meisje uit de buurt prikte
eerder op de dag afval met haar vader. “Dat is
een project van mijn school, de Arcade.” De
prikkers kregen ze van de gemeente.
Kleine moeite
Heleen hoopt dat meer buurtbewoners haar
initiatief zullen overnemen. “Hopelijk wordt
dit vanuit het buurthuis gestimuleerd. En het
blijkt dus ook dat de gemeente meewerkt door
gratis prikkers te geven. Het is dus een kleine
moeite om onze wijk schoon te houden en de
kinderen een fijne speelplek te geven.”
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De Singelparkroute is een aanrader

(Ankie en Marten)

Omdat we zo langzamerhand wel de meeste
fietsroutes vanuit onze wijken beschreven hebben en nu ook steeds meer wandelaars zien,
bedachten we dat een wandelroute een goed
alternatief in deze lente zou kunnen zijn. We
nodigen je uit de Singelparkroute te lopen met
een unieke historische route daarnaartoe. De
Singelparkroute telt zes kilometer en onze route ernaartoe één kilometer.

Wij starten onze wandeling op het Utrechtse
Jaagpad naast de Stierenbrug. De Oude Rijn is
hier de historische route naar Utrecht door de
Randstad, waar oude schepen en trekschuiten
aan touwen werden voortgetrokken door paarden of mensen: het oude jagen. Langs dit gebied waren scheepswerven te vinden en er zijn
er nog steeds een paar. Bij de Wilhelminabrug
lopen we langs de watertoren de brug over en
slaan rechtsaf naar de Rijnstroomstraat die
ons naar het vervolg van het Jaagpad brengt.
Langs de brug naar het industrieterrein lopen
we richting de Zijlsingel. Aan het eind van het
pad steken we over naar het Plantsoen, waar
onze Singelparkroute begint. Hier en op de
Jan van Houtkade is nog niet veel veranderd,
maar daarna leidt de route ons langs plekken
die onlangs nieuw zijn aangelegd, ingericht of
opengesteld. Het meest opvallend zijn het Blekerspark, het Ankerpark en het Katoenpark,
waar veel nieuwe aanplant is, maar ook veel
speeltoestellen. Bij de Meelfabriek wordt nog
druk gewerkt aan een goede route, die ook een
bijzonder zicht geeft op wat tot nu toe alleen
van de overkant van de singel te zien was.

De wandeling is een aanrader: overal staan
borden met aanwijzingen en historische feiten en je ziet steeds een bekend, maar ander
uitzicht over de singel. Als je zeven kilometer
wandelen te veel vindt, dan pak je de fiets en
rij je de route om stukken te voet te bekijken.
Jouw conclusie na de wandeling is waarschijnlijk ook: Leiden zou er goed aan doen meer
routes te publiceren!

de apotheek met een persoonlijke aanpak
bij u in de buurt.
Overstappen is zo geregeld, wij vragen uw gegevens op
bij de vorige apotheek.
Neem wel uw ID bewijs mee
Houdt u rekening met 2 dagen levertijd
bij chronische medicatie.
Geef uw e-mailadres door. Dan krijgt u een
berichtje als uw aanvraag klaar staat.
24 en op 31 december zijn wij tot 16:00 uur open.
25 en 26 december en op 1 januari zijn wij gesloten.

Veel plezier met het invullen en het kleuren!
Wie meldt zich voor de volgende krant?
stuur een mailtje naar romekrant@wijkroomburg.nl

Hof van Roomburgh
2314 ZB Leiden | 071-5661188
www.apotheekroomburgh.nl

Reacties vorige ROME-krant
Wenskaarten
Op de wenskaarten van Matilo kwamen de volgende
wensen voor de wijk binnen:
• herstel van de boomgaard
• meer voor ouderen in het buurthuis
• muziekles voor jonge kinderen
• films kijken in Matilo op zondag
• meer aandacht voor het Utrechts jaagpad.

Wie mee wil helpen aan het herstel van de boomgaard
langs het Augustuspad, stuur even een berichtje naar
romekrant@wijkroomburg.nl. We plannen dan een dagdeel op een zaterdag in april/mei om hiermee gezamenlijk aan de slag te gaan.
De wijkverenigingen hebben uw wensen voor activiteiten in het buurthuis gedeeld met team Incluzio en horen
graag meer van het Utrechtse Jaagpad via een berichtje
op romekrant@wijkroomburg.nl

Prijsvraag naam Horecapunt: De Romein
Het horecapunt aan de achterzijde van het huis van de
buurt heeft een naam gekregen!
Op de oproep in de vorige ROME-krant zijn vele reacties
binnengekomen, de een nog origineler dan de andere. De
redactie heeft zich hierover gebogen en unaniem is gekozen voor De Romein. Treffend in zijn eenvoud.
Deze naam is twee keer genoemd door: Fenneke van der
Veen-Giesbert, Hoge Rijndijk en Ria de Kler, Liviuslaan.
De winnaressen hebben een mooie bos bloemen ontvangen en zijn eregast bij de opening van De Romein in mei
of juni. Het draaiboek voor de feestelijkheden ligt al klaar.
Andere inzenders hartelijk dank!

Volière Stadstuinen in gesprek met de gemeente
Het ziet er naar uit dat binnenkort
weer gefladder en vogelgezang te horen is in de volière bij de Stadstuinen.
Na het bezoek van David Brandwijk,
manager dierenlocaties van de gemeente, is de daadwerkelijke invulling in zicht gekomen. David, geboren
en getogen in Meerburg, keek als kind
uit op de kassen, waar nu de stadstuinen zijn gevestigd. Hij werkt graag
mee om de mooie volière weer in
gebruik te nemen, onder beheer van
de gemeente. Dit is belangrijk, want
het gaat om een levende have. Zijn
mensen controleren dan dagelijks of
de vogels er nog gezond en veilig bijzitten, nemen actie bij ziekte of het
verwijderen van plaagdieren en verrichten onderhoudswerkzaamheden.
Via de stuurgroep Wijkenvisie is het
balletje verder gaan rollen. Voor de
eerste aanschaf is budget uit de wijkenvisie beschikbaar, maar voor het
jaarlijks onderhoud zal de gemeenteraad geld moeten vrijmaken. De
wijkverenigingen vragen dit aan. De
volière was altijd een drukbezochte
trekpleister van wandelaars, jonge
ouders en grootouders met hun kinderen en kleinkinderen. Als we hier
weer een levendige volière krijgen,

zorgt dat voor meer ontmoetingen en
meer levendigheid in het Park.
Naast het beheer van de gemeente,
zoeken wij meerdere vogelliefhebbers voor de dagelijkse verzorging.
Een aantal enthousiaste mensen
heeft zich al gemeld, maar als we met
meer zijn, kunnen we de werkzaamheden beter verdelen en hoeft het
voor niemand een grote belasting te
zijn. De werkzaamheden bestaan uit

het dagelijks voorzien van vers drinkwater, het vullen van de voerbakjes
en schoonmaakwerkzaamheden.
Lijkt het u leuk om mee te doen en
heeft u een paar uurtjes per week
over? Neem contact op met Marga
Alferink:
Voorzitter@stadstuinenleiden.nl
of stuur een berichtje naar
romekrant@wijkroomburg.nl

