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Voorwoord
Hier is het zomernummer van de Romekrant! We maken de krant in juli
en mikken erop dat deze vanaf half augustus bij u op de mat valt, als u
weer lekker uitgerust terugkomt van vakantie.
In dit nummer gaan we met u terug in de tijd, o.a. met zuster Benedicta
en informeren u over bestaande en nieuwe initiatieven in onze woonomgeving.
Deze zomer geen wijkenfestival, maar er zijn wel 3 andere Festivals.
7 september
Duurzaam muziekfestival BASIL, gratis.
11 - 15 september GRENS, PS|theater - Voorstelling met diner.
21 september
Rrrollend Leiden Live, een groot muziekspektakel
Zie ook op de achterpagina.
En hoe staat het met onze wijkenvisie? Het voltallige college van Burgemeester en Wethouders is in juni op bezoek geweest om met eigen
ogen te zien wat er inmiddels is gebeurd met het geld wat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Er werd met bewoners van
gedachten gewisseld over toekomstige plannen en ze hebben flink gesport met onze jongeren in het Park (zie het fotoverslag op pag. 14 - 15).
Swift vierde haar 100-jarig en Libertas haar 60-jarig bestaan op feestelijke wijze. Heel zuur dat nu net het bericht komt dat de gemeente
het zorg- en welzijnswerk volgend jaar Europees wil aanbesteden. Veel
activiteiten die nu op stapel staan, zoals de inrichting van een horecapunt, komen in gevaar als Libertas en Radius van de kaart verdwijnen.
Het brengt de opgebouwde relaties en samenwerking met alle onmisbare vrijwilligers in gevaar. Er is een manifest in de maak dat na de
zomer door de betreffende stichtingen zal worden aangeboden aan
wethouder Damen. We hopen dat de gemeente tot bezinning komt en
zal inzien dat deze aanbesteding alleen maar schade brengt.
Al het actuele wijknieuws kunt u volgen op roommeerburg.nl
Daar kunt u ook uw suggesties en opmerkingen kwijt. En wilt u meedoen? Kijk waar uw belangstelling ligt en meldt u aan op onze website.
Wij hopen dat u weer veel plezier beleeft aan deze editie van
de Romekrant!
Namens de redactie,
Ankie Verlaan en Liesbeth Dijkdrent
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Speelplezier in de zandbak Liviuslaan
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(Reini Hulsker)

DE DAMES VAN DE APOTHEEK

Op 4 juli bracht ik een bezoek aan de Roomburgh apotheek voor een gesprek met Nicoline en
Corry. Ik mocht mee naar achteren door een wirwar van kasten naar een licht en prettig verblijf
voor de personeelsleden. De beide dames zijn oudgedienden in het vak, zij haalden allebei
hun diploma in 1981. Corry heeft sindsdien altijd in een apotheek gewerkt en sinds 2007 in
apotheek Roomburgh. Nicoline heeft nog wel een uitstapje naar ander werk gemaakt en werkt
vanaf de opening in 2002 in de Roomburgh apotheek.
Wat vinden jullie het leukst aan het werk?
N. Het contact met de mensen, even een praa
tje maken. Je leert de klanten na al die jaren
kennen. Het is jammer, dat er steeds minder
tijd voor beschikbaar is.
C. Ja, er zijn mensen die eenzaam zijn en het
prettig vinden hun ei even kwijt te kunnen.
Daarnaast zijn er ook die advies vragen over
één of ander middeltje.
Waardoor is er steeds minder tijd voor een
praatje?
N. Alles moet tegenwoordig worden vastgea
legd, waardoor je veel tijd doorbrengt achter
de computer. De verzekering bepaalt wat er
allemaal moet worden geregistreerd, anders
krijg je de rekening niet vergoed. En ieder
verzekering heeft zijn eigen regels.
Nicoline, jij bent er nog wel even uit geweest, wat heb je toen gedaan?
N. Na de geboorte van mijn oudste zoon ben
ik even gestopt met werken. In het begin is dat
wel leuk, maar het gaat al gauw vervelen. Toen
heb ik nog een poosje bij restaurant “La Place”
gewerkt, daar bakte ik taarten.
C. Och, het is net zoiets.

Wat is er veranderd in het werk, hebben
jullie nog zelf medicijnen gemaakt?
N. Ja, dat gebeurt nu helemaal niet meer, alles
komt kant en klaar binnen Vroeger maakte
je zelf poeders, die moesten in een papiertje
gevouwen worden. Er was een soort machine
voor maar we deden het ook wel eens met de
hand. Daar was je wel even mee bezig.
C. Het is natuurlijk nog wel steeds onze taak
om te kijken of de recepten kloppen, de hoea
veelheden van een medicijn goed zijn. En ook
of er geen medicijnen worden ingenomen, die
elkaars werking tegengaan. We werken met
zijn achten, één apotheker, vijf gediplomeerde
apothekersassistenten en één in opleiding.
Daarnaast is er nog een bezorger. Op woensa
dag is de apotheker vrij, maar we kunnen haar
altijd bellen als dat nodig is. En als zij een
keer niet bereikbaar is en in vakanties is er
altijd een apotheker in de achterwacht, dat is
voorschrift.

Is er veel veranderd door de bouw van de
wijk Roomburg?
Nee, daar hebben we eigenlijk niet zo veel van
gemerkt, het is iets drukker geworden in de
apotheek. We hebben klanten uit de Rivierena
wijk en Roomburg, van het Waardeiland en
van de Hoge Rijndijk tot in Zoeterwoude. Ook
van de overkant van het Kanaal komen de
mensen naar deze apotheek. En natuurlijk van
dichtbij, zoals het zorgcentrum Roomburgh
en de aanleunwoningen. Laatst was er in de
stromende regen iemand uit de aanleunwoa
ningen op haar sokken hiernaartoe gekomen.
Die hebben we toen maar even binnendoor
weer naar huis gebracht.
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(Foto: Rob Beurse)

Wat is BUUV?

(Ankie Verlaan)

Iedereen heeft de laatste tijd wel eens een oproep of een poster van BUUV gezien. Wat is dat
dan eigenlijk, vraag je je af. Daarom sprak ik met een Leidse vrijwilligster, Caroline Frohn,
die ook nog eens in onze wijken woont.
BUUV biedt mensen een online platform om
met elkaar in contact te komen. Via BUUV
kun je andere BUUV-en ontmoeten, samen
iets ondernemen, nieuwe dingen leren of
elkaar helpen. Dit kan van alles zijn: koken,
gezelschap, boodschappen doen, begeleiding
naar de dokter, een klus in huis of tuin. Aan
BUUV zijn geen kosten verbonden, alleen
soms een onkostenvergoeding voor materiaal
of reiskosten bij vervoer. Mocht je niet online
actief zijn, dan kun je BUUV Leiden bellen en
dan helpen de vrijwilligers je verder.
Sinds eind april van dit jaar is de website
vernieuwd: je kunt nu gemakkelijker zoeken
op het online-platform en er is een mobiele
site ‘Webapp’ gekomen, zodat je alle berichten
binnen handbereik hebt.
Ook jongeren kunnen hulp vragen, mits ze
hiervoor toestemming hebben van hun oua
ders/voogd, bijvoorbeeld bij het leren van de
theorie voor het rijbewijs.
BUUV werkt samen met het landelijke neta

werk NLvoorelkaar. Via dit platform kunnen
organisaties en bewoners vraag en aanbod
plaatsen door heel Nederland. Ben je ingea
schreven bij BUUV? Dan kan je in heel Nea
derland vraag en aanbod plaatsen! Handig als
je vraag of aanbod wilt plaatsen voor vrienden
of familie in andere steden.
Ook op facebook onder ‘BUUV Leiden’ zijn
tips en nieuws te vinden.
Bezoek de website leiden.buuv.nu en meld je
aan! Mocht je contact met Team BUUV willen
opnemen, dan kan dat via 071-707 4242 of
met e-mail info@leiden.buuv.nu
Uiteraard kun je ook langskomen bij de
vrijwilligers van ‘een goede buur’ in Huis v/d
Buurt Matilo op maandag en dinsdag van 9 tot
12.00 en op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Bewoners van Meerburg en Roomburg:
aarzel niet om hulp te vragen of om mee
te doen aan dit mooie vrijwilligerswerk!

Creatief met kaarten

(Marjo Loomans)

Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe cursisten voor onze cursus creatief met kaarten.
Heb je in het verleden wel eens kaartjes gemaakt en wil je dat weer oppakken, dan is hier je kans
en meld je aan bij onze gezellige club. Ook als je nu nog steeds kaartjes maakt en het graag in
clubverband wil doen meld je ook aan.
Het is één avond in de maand, 10 avonden per jaar. (sept. t/m juni)
Er zijn twee groepen. De kosten zijn €50,- per jaar. (sept. t/m juni)
Opgeven kan bij Huis v/d buurt Matilo 071-5412515
of bij Marjo Loomans 0611423114
Alle benodigde materialen zijn aanwezig.
Je hoeft alleen maar zelf een schaartje, mesje,
liniaal ril/embossing pen en een pincet mee te nemen.
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Speelse taallessen voor kinderen

(Ankie Verlaan)

Vanaf september kunnen kinderen van 4 tot 9 jaar Nederlandse taallessen volgen in ons
Huis van de buurt Matilo. We constateren dat in Leiden, en dus ook in de wijken Roomburg
en Meerburg en op het Waardeiland en in de professorenwijk, steeds meer mensen met een
niet- Nederlandse achtergrond komen wonen, die moeite hebben om hun kinderen de
Nederlandse taal te leren, terwijl die kinderen wel het Nederlandse basisonderwijs volgen.

Anna Eva Hoekstra heeft zo’n situatie zelf
meegemaakt, toen ze als Nederlands meisje in
Engeland opgroeide. Zelf is ze daarna opgea
leid tot lerares Engels. In Amsterdam begon
ze met het geven van taallessen bij 'in.Lingo',
waar lessen Spaans, Engels, Nederlands, Duits
en Frans worden aangeboden. Nu heeft ze
haar eigen Leidse afdeling van in.Lingo opgea
zet, waarmee ze gaat beginnen om de kindea
ren van expats en andere anderstaligen bij te
scholen in het Nederlands.

Omdat Anna Eva zelf in september gaat bevala
len zullen de eerste lessen door een andere doa
cent worden uitgevoerd, maar na haar verlof
gaat ze zelf aan de gang. Wellicht volgen na
deze lessen ook lessen voor oudere kinderen
en tieners en lessen in andere talen. Nu eerst
de start in ons Huis van de Buurt.
Meer informatie is te vinden op de website
inlingo.nl of email: leiden@inlingo.nl

Haar methode is het onderdompelen in de
taal. De kinderen komen op maandag vanaf
drie uur uit school naar het buurthuis voor
eerst een drankje, wat fruit en een kleine
snack en vanaf half vier beginnen de lessen.
Met spelletjes en bewegen en het oefenen en
opvoeren van toneelstukjes zijn de kinderen
actief aan het leren.
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Uitzicht

Die prachtige kleuren overdag, maar ook in de
avond. Het is een teken van de natuur en dat wij
dat hier kunnen zien, zo dichtbij, dat is natuurlijk
geweldig. We kijken er heel vaak naar.
Eigenlijk niet eens bewust, maar elke keer word
je er door getroffen en dan denk je:
Oh, wat een mooi uitzicht.
Truus en Koen

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 Romekrant 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<
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Afscheid Jaap Stokking

(Reini Hulsker)
(Foto's: Rob Beurse)

als voorzitter Wijkvereniging

Omdat onze voorzitter Jaap Stokking zijn hamer heeft neergelegd, hebben we samen
teruggeblikt op de afgelopen jaren. Op mijn vraag wat hij als taak van een bestuur van een
wijkvereniging ziet, antwoordde hij: “Verbinden naar binnen en belangen behartigen en
vertegenwoordigen naar buiten.” Hij stelt vast, dat zijn periode als voorzitter voor een groot
deel in het teken van de wijkenvisie heeft gestaan. Begonnen met het verzamelen van de
wensen van de bewoners, vervolgens de plannen maken en nu is de fase van de uitwerking
begonnen. “Het was fijn op deze manier te werken, het gaf structuur. Misschien is het een
les voor wijkverenigingen om meer op deze manier te werk te gaan, plannen maken en dan
doelgericht op de verwezenlijking daarvan koersen.”
Reini merkt op: “We zullen dan niet de luxe hebben van een door de gemeente beschikbaar
gestelde som geld, maar zullen het zoeken van fondsen en sponsors in onze plannen moeten
opnemen.”

“Verbinden naar binnen
en belangen behartigen
en

vertegenwoordigen
naar buiten.”

Gijsbert Groenveld neemt tijdelijk de voorzittertaken
over, totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden.

Commissie Duurzaamheid
Jaap heeft in zijn periode als voorzitter veel
werk verzet. Toen Liesbeth (Dijkdrent) en ik
hem destijds voor het voorzitterschap proa
beerden te strikken, hebben we gezegd, dat
hij alleen maar de wijkvereniging hoefde te
vertegenwoordigen naar buiten en wij de rest
van het werk zouden doen. Hij heeft veel en
veel meer gedaan. Hij was een zeer actief lid
in de stuurgroep voor de wijkenvisie en heeft
belangrijke ideeën aangedragen. Hij heeft
deelgenomen aan het overleg met de gemeena
te voor de voorzitters. Hij heeft de commissie
duurzaamheid opgericht en is daar zeer actief
in. Ook zet hij zich daarmee in voor het wija
kenvisiethema “Naar energieneutrale wijken”.

Nog onlangs is hij met een afvaardiging van
de gemeente door de wijk gegaan om te zien
waar meer groen mogelijk is. Een verslag van
deze inventarisatie vindt u elders in dit blad.
Gelukkig zal hij lid blijven van deze commisa
sie, zodat hij bij de wijk betrokken blijft.
Terugkijkend konden we vaststellen, dat bea
woners over ’t algemeen met plezier in de wijk
wonen en er bij verschillenden de bereidheid
bestaat om zich in te zetten om de wijk en het
woonklimaat nog beter te krijgen. De inzet
van Jaap als voorzitter heeft daar zeker toe
bijgedragen. Hij is een zeer beminnelijk mens
en was zo aardig niet terug te komen op de
destijds door Liesbeth en mij gedane belofte,
die we niet helemaal hebben waargemaakt….
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(Ankie Verlaan)

Onze wijkenvisie, de stand van zaken

Weet u het nog:
1 miljoen voor meer voorzieningen en ontmoetingen Meerburg en Roomburg.
In het afgelopen anderhalf jaar is de uitvoering van onze wijkenvisie stevig aangepakt. Een
stuurgroep komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. In deze stuurgroep zijn
de belangrijkste partijen uit de wijken vertegenwoordigd die samen met onze wijkregisseur,
Anne Rogerson en Michael van Loon de werkzaamheden en de financiering regelen. De
volgende bijeenkomst is op 10 september, 20.00 uur in het huis van de buurt Matilo.

Wat is er gerealiseerd?

Er is inmiddels een website voor beide wijken
www.roommeerburg.nl waar alle wijkaca
tiviteiten te vinden zijn. Binnenkort zal het
belangrijkste nieuws ook op digitale informaa
tieborden verschijnen. Op diverse plekken zijn
bankjes en picknicktafels neergezet, Er is nog
een verzoek gedaan voor meer afvalbakken.
In Park Matilo is ledverlichting aangelegd.
Er is een jeu de boulesbaan gekomen, die al
goed gebruikt wordt. Er is zelfs een club opa
gericht de “Romeboulers” die elke woensdag
elkaar daar ontmoeten om te spelen.
Peuterspeelzaal “De Knuffel” is verhuisd uit

Wat staat er nog op stapel?

We zouden een verbeterde inrichting van de
route vanaf de IJsselkade naar het buurthuis
willen zien om meer bewoners te betrekken
bij het groeiende aanbod in Matilo en een
herkenbare verbinding van alle wijkvoorziea
ningen, als hart van de wijk. Ook de inrichting
van de IJsselkade zou meer gericht moeten
worden op de behoeftes van de bewoners en
winkeliers, daarover zijn de gesprekken nog
gaande.
Buro Moio heeft de opdracht gekregen om de
wensen van onze jongere bewoners te peia
len en daarmee aan de slag te gaan. Daaraan
wordt hard gewerkt en het eerste resultaat was
zichtbaar op 26 juni, waarover verderop in
deze krant meer.
Ook aan de verkeersveiligheid in beide wijken
wordt gewerkt, onder andere met de plaatsing
van meer groen. De verbetering van de vera
binding met de Hoge Rijndijk is onder handen
en we zullen in de komende maanden gaan
ervaren of de maatregelen helpen.
Meer bekendheid geven aan park Matilo heeft
op dit moment ook alle aandacht.
In de komende maanden zal dat merkbaar
moeten zijn.

Nieuwe jeugdwerker

(Ankie Verlaan)

Abdannor Zoulali
De vraag van de wijkverenigingen naar meer aandacht voor de jongeren heeft ons niet alleen
de inzet van Moio geleverd, maar ook een eigen jongerenwerker in dienst van Libertas. Ook
hij heeft meegedaan aan het organiseren van het geslaagde sportieve evenement op 26 juni.
Abdannor Zoulali werd 25 jaar geleden in
Nederland geboren, nadat zijn familie enige tijd
daarvoor van Marokko naar Leiden was vera
huisd. Ondanks een uitstekend resultaat van de
citotoets werd hij naar het vmbo verwezen, maar
mede door de steun van zijn vader volgde hij de
leerroute mbo-hbo. Aan de Saxion hogeschool
voltooide hij de studie facility management met
een minor inkoopmanagement aan de Hogea
school Rotterdam. Zijn stage liep hij bij de TU
Delft op basis waarvan hij zijn scriptie schreef
over de implementatietrajecten van contraca
ten. Daarvoor werd hij met een 9 beloond. Alle
reden dus om hierna een master informatiea
management te gaan volgen aan de Erasmus
universiteit. We hebben dus te maken met een
doorzetter!
Gelukkig heeft Abdannor ook werkervaring met
jongeren bij Sport- en jongerenwerk Leiden.
Samen met Moio is hij op zoek naar jongeren
uit de wijken die betrokken willen worden bij
nieuwe activiteiten. De doelgroep van 15+ is
moeilijk te bereiken, want vaak zoeken deze jona
geren andere wijken, terwijl hier de 15-plussers
van elders verblijven. Na enige inspanning is er
toch meer informatie binnengekomen, waaruit
blijkt dat de jongeren vooral een “chillplek” in
het buurthuis zouden willen hebben, waar ze
’s avonds kunnen gamen en kletsen. De jongeren
die benaderd zijn willen zelf klusjes doen om

zo’n plek in te kunnen richten. Ferdinand
Lubbers van Libertas zoekt mee naar mogelijka
heden om in het buurthuis zo’n plek te creëren.
De groep jongeren tussen 10 en 15 heeft ook
aangegeven mee te willen werken aan een eigen
plek. Voor deze groep jongeren is het van belang
om ruimte te geven aan de combinatie van huisa
werkbegeleiding en gamen. In Leiden-Noord is
hier al een voorbeeld van ontwikkeld.
Voorlopig heeft Abdannor dus nog veel werk
aan het ontwikkelen van plannen met en voor
de jeugd. De onderzoeksfase loopt nog zeker tot
december en we hopen dat Libertas daarna vera
der gaat. Ook hier veroorzaakt het voornemen
voor een Europese aanbesteding veel spanning.
Wij roepen het college dan ook op om verstana
dig te opereren en niet het kind met het badwaa
ter weg te gooien.

De jeu de boulesbaan werd op 8 mei feestelijk
geopend door wethouder Martine Leewis.

het huis van de buurt Matilo. In de vrijgekoa
men ruimte zal het komend jaar een horecaa
punt worden gerealiseerd.
We maken dus wel tempo, maar er is ook nog
het een en ander te doen.

Belangrijke punten zijn nog:

- Wat kunnen we doen aan de groeiende verkeersoverlast rond de wijken over de Van der
Madeweg en de Hoge Rijndijk?
- Wat zijn de plannen van de woningcorporaties met de verouderde flats in de Rivierenwijk?
De wijkverenigingen blijven deze zaken onder de aandacht brengen,
uw steun en hulp als wijkbewoner is daarbij onontbeerlijk.

Wilt u meedoen en meedenken, kom dan op 10 september naar
de Stuurgroepvergadering in Huis v/d buurt Matilo.
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(Ankie Verlaan)

College in gesprek met wijkbewoners

Op woensdag, 26 juni brachten burgemeester en wethouders een bezoek aan de wijken
Roomburg en Meerburg.
Tijdens het bezoek stonden de Wijkenvisie
en de jongeren in de wijk centraal.
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In Huis van de buurt Matilo was een presentatie van de
uitgevoerde plannen en wat nog te gebeuren staat. Om
dat te verduidelijken vertrokken we met zijn allen naar
Park Matilo. Archeoloog Tom Hazenberg vertelde over
het Romeinse erfgoed en de waarde van de geschiedenis
die in de wijken en in park Matilo zit. Er zijn al mooie
informatieborden geplaatst. Landschapsarchitect Frank
Kalshoven vertelde over de plannen om het Park nog
meer op de kaart te zetten, door de entree aan de Leka
straat van extra bomen en extra beplanting te voorzien
en een aantal objecten naar de entree te verplaatsen.

Jongeren en hun wensen
In het park hadden jongeren uit beide wijken
een sportief evenement georganiseerd met
een kickboks workshop en een knotshockey
wedstrijd. Zij willen meer sport, muziek en
ontmoetingen in park Matilo. Om de dorst en
honger te lessen was er ook een vegetarische
BBQ. Burgemeester en wethouders werden
uitgedaagd om zich volledig in te zetten voor
de sportieve onderdelen.

Zwetend van de sportieve inspanningen liepen
zij tenslotte mee naar de IJsselkade om samen
met wijkbewoners te bekijken hoe onze voora
zieningen (winkels, buurthuis, kinderopvang,
zorgcentrum, apotheek en de huisartsenpost)
beter met elkaar verbonden kunnen worden.
Zo hebben de wethouders nu aan den lijve ona
dervonden hoe de realisatie van een wijkenvia
sie effectief kan zijn. Er blijft nog veel te doen,
maar we zijn op de goede weg!
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Ingekomen post van Bert Boek

Zuster Benedicta

Contact met de
wijkverenigingen:
Heeft u een vraag, een opmerking of
een leuk idee over de wijk, het lidmaatschap,
de website of iets heel anders?
Vul het contactformulier in en we zullen zo
spoedig mogelijk contact met u opnemen!

internet: roommeerburg.nl/contact/

Wie naar het buurthuis Matilo gaat komt over
het Zr. Benedictaplein, maar wie was dat dan?
Hier een korte uitleg van een buurman:
Eind 1967 kregen wij nieuwe buren. De zusters
Franciscanessen die intern waren in het St.
Elisabethziekenhuis op de Hooigracht gingen
in woningen wonen omdat het ziekenhuis vera
huisde naar de Simon Smitweg in Leiderdorp.
Aanvankelijk drie maar later vijf religieuzes.
Een van hen was zuster Benedicta, zij was
hoofd van de afdeling radiologie.
Oudere bewoners van Meerburg zullen haar
nog herinneren zoals zij op haar fiets met
aanhangertje kranten ophaalde voor het pas
opgerichte muziekkorps Amigo, of het ronda
brengen van maaltijden voor hulpbehoevenden
in de wijk.
Op de bijgaande foto wordt zuster Benedicta
gefeliciteerd met haar 50-jarige professie door
burgemeester Goekoop en volgt er ook een
serenade door Amigo. Op de andere foto staan
religieuzes en vriendinnen. Vraag me niet naar
het jaartal, want dat weet ik niet meer.
zuster Benedicta was ook een trouwe bezoeker
van de maandagse klaverjasavond in Matilo,
maar een ochtendje vroeg vissen met familie
deed ze ook graag.
Hiermee wil ik haar een gezicht geven voor de
bewoners van Meerburg en Roomburg.

Zuster Benedictaplein
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Afvallen en Massage op De Plek
Nandy Hofland

,
Ik ben
49 jaar en woon sinds 1998 in Leiden, de laatste jaren aan de Koninginnea
laan samen met mijn vriend. Met mijn eerste partner heb ik twee zoons en
een dochter gekregen die nu tussen de 16 en 20 jaar zijn. Na mijn studie
Biomedische Wetenschappen heb ik vier jaar wetenschappelijk onderzoek
gedaan. Heel interessant, maar voor mij veel te ver van de mensen af. Ik
wilde mensen kunnen helpen, informeren, begeleiden! Sinds 2006 doe ik
dat in het LUMC als genetisch consulent. Ik geef erfelijkheidsvoorlichting
en vraag DNA-onderzoek aan in families waar mogelijk een erfelijke zieka
te speelt. Boeiend, en je kan veel betekenen, maar het contact is relatief
kortstondig.
Door mijn eigen continue strijd om op gewicht te blijven, en mijn poa
sitieve ervaring met PowerSlim, ben ik geïnteresseerd geraakt om ook
anderen, mede als ervaringsdeskundige, te helpen om een gezond eet- en
leefpatroon aan te leren. De basis van het PowerSlim concept is een assora
timent van koolhydraatarme en eiwitrijke producten, zelf veel groenten en
normaal vlees, vis of vegetarische producten eten en intensieve en langa
durige begeleiding. Mede ook vanuit mijn eigen ervaring kan ik veel tips
geven en herken ik de moeilijke momenten waar klanten tegenaan lopen.
En ik vind het ontzettend leuk om klanten te helpen hun doel te bereiken!
Vorig jaar augustus ben ik gestart als coach en had ik het geluk om met
drie andere startende dames gezamenlijk een ruimte te huren bij De Plek
aan het Kanaalpark. Het is een fijne ruimte, in een gebouw met allemaal
zelfstandigen.

Marline Brink

Mijn naam is
. Ik ben een levenslustige,
spontane en positieve jonge vrouw van net 50. Vanaf 2011 ben ik zelfstana
dig ondernemer wat ik echt super vind! Het is hard werken maar ik doe
wel precies waar mijn hart ligt. Tot 2018 was ik herstelcoach voor mensen
met psychische kwetsbaarheid. Toen in 2015 echter mijn geliefde overleed
wilde ik iets totaal anders doen. Nog steeds wil ik mensen helpen maar op
een andere, lichtere manier.

Swift 100 jaar

(Gijsbert Groenveld)

Ren- en Tourvereniging SWIFT in Roomburg
vierde haar 100-jarig bestaan. En natuurlijk
heeft de Wijkvereniging SWIFT even gefea
liciteerd met het grote jubileum tijdens de
drukbezochte receptie op 19 juli jl. waar onder
andere erelid (en Leids sporter van de Eeuw)
Gerben Karstens en wethouder Paul Dirkse
het woord voerden.

Roomburgerpark
U heeft allemaal kunnen lezen wat de uitkomst
is van de maandenlange besprekingen over een
mogelijke herinrichting van het Roomburgera
park ten behoeve van een verruiming van sporta
mogelijkheden waaronder een extra speelveld
voor Hockeyclub Roomburg. De Gemeenteraad
heeft besloten tot een voorlopige status quo
(alles blijft hetzelfde) maar moedigt betrokken
partijen aan in die periode met elkaar in gesprek

(Gijsbert Groenveld)

te gaan om te zien of alsnog een oplossing is te
vinden voor het ruimtegebrek in de sport maar
daarnaast ook het groen niet aan te tasten.
Wijkvereniging Roomburg en de Hockeyclub
met dezelfde naam gaan binnenkort om de tafel
zitten om te bezien hoe de geluids- en lichtovera
last beperkt kan worden. De eerste contacten
zijn in vriendschappelijke sfeer verlopen. Wij
houden u op de hoogte.

Zelf heb ik door een bewogen leven gemerkt hoe belangrijk het is om je
bewust te zijn van je lichaam. Jouw lichaam heeft een eigen taal. Het weera
spiegelt hoe je in het leven staat.
Door massage ervaar je waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Hierdoor
kan je totaal ontspannen. Slaap je lekker. Krijg je meer energie. Dit brengt
rust, balans en plezier in je leven.
Het is echt een missie! Zo fijn om mensen werkelijk te laten ontspannen.
Ze te laten ontladen en opladen. Door mijn vele levenservaring kan ik
mensen goed aanvoelen. Ik denk dat dat mij onderscheidt als masseur! Ze
krijgen wat ZIJ nodig hebben. Met liefde.
Dé Plek past daar uitstekend bij. Van buiten een kantoorgebouw, van bina
nen voel je de passie en aandacht van alle zzp’ers voor hun klanten. TOP!
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Activiteitenkalender
2019

Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden
Za. 31 augustus 19.30 - 21.30 uur
Za. 7 september vanaf 14.00 uur
			
± 14.30 uur
Zo. 22 september 10.00 - 15.00 uur
Wo. 9 oktober
vanaf 13.00 uur
Zo. 20 oktober 13.00 - 17.00 uur
Zo. 24 november 10.00 - 15.00 uur

Introductie-avond stijldansen
opening steunpunt Stemmenhoorders
toneelstuk 'ik hoor wat jij niet hoort'
Rommelmarkt, kraamhuur €5,Schaaktoernooi Leerlingen Basisonderwijs
Expositie schilderkunsten leerlingen Dick Bakhuizen van den Brink
Rommelmarkt, kraamhuur €5,-

Kijk voor het actuele en complete overzicht op www.libertasleiden.nl

of neem contact op met Tineke Tegelaar: 071-5412515, E-mail: Matilo@libertasleiden.nl

Zelfregiecentrum Leiden, Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden
Zelfregiecentrum Leiden is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen waar niks moet en alles mag.
e-mail zelfregiecentrumleiden@gmail.com
Bijzondere activiteiten: stemmenhoorders, muziek en ezelwandelingen
Maandag t/m donderdag en zaterdag open van 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag: diamant painten van 15.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: Buurtontmoetingplek (BOP), locatie Willem Klooslaan 15
Deelname aan de activiteiten is kosteloos.
Bekijk onze website voor ons aanbod en
aanvullende informatie: www.zelfregiecentrumleiden.nl

Steunpunt Stemmenhoorders

Wil je lotgenoten tegenkomen en ervaringen uitwisselen kom dan langs bij het Steunpunt. Bijeenkomsten en spreekuur vinden
plaats elke week op dinsdag middag in de BOP van de Willem Klooslaan. Wil je deelnemen aan de cursus “Leren omgaan met
Stemmen”, meld je dan aan in de BOP of via de mail: zelfregiecentrumleiden@gmail.com
De officiële opening van het Steunpunt vindt plaats op 7 september in Huis van de Buurt Matilo vanaf 14:00 uur.
voor meer informatie www.zelfregiecentrumleiden.nl

Zorgcentrum Roomburgh

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

Resto van Harte 17.30 - 21.00 uur

Iedere maandag kan je voor €7,- heerlijk eten bij Resto van Harte.
Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner 18.00 uur.
Aanmelden bij de receptie: 071-5892200

Roompot Radius

1 x per 2 weken op woensdag 18.00 - 20.00 uur in Restaurant
Roomburgh. Aanmelden bij Jolanda Swart 071-7074200
e-mail: info@radiuswelzijn.nl

SPEL en BINGO (In het bedrijfsrestaurant)

Elke woensdag Spelmiddag, 13.45 - 15.45 uur
Elke donderdag Bingo, 14.00 - 16.00 uur
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’t Trefpunt

, Professorenpad 1, 2313 TA Leiden
Tel. 06 11450737, e-mail contactpersoon Jolanda Swart,
e-mail: j.swart@radiuswelzijn.nl
Website: www.radiuswelzijn.nl

koffie-inloop Iedere maandag

U bent van harte welkom. Loop gerust eens binnen! Aansluitend
kunt u blijven lunchen. Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Kosten: €1,00, het tweede kopje koffie/thee is gratis.

Buurtsoepie! Iedere eerste maandag van de maand

kunt u aanschuiven voor een eenvoudige lunch bestaande uit een
heerlijke zelfgemaakte soep en een broodje.
Tijd: 12.00 - 13.30 uur. Kosten: €3,75

Brede school De Arcade
Octavialaan 61, 2314 BN Leiden

Tel. 071-5464060 Contactpersoon: Annette Rozeboom,
e-mail: a.rozeboom@bredeschooldearcade.nl
Website: bredeschool-de-arcade.nl

Cursus Fotografie in de Praktijk start 14 september 2019
Leer alles over onderwerpkeuze en compositie,
licht, gebruik van kleur, scherpte en onscherpte.

De cursus wordt afgesloten met een tentoonstelling van de foto’s
van de eindopdracht in de Arcade.

Voor deze op de praktijk gerichte cursus komen we
in principe 5 zaterdagochtenden bij elkaar
van 9.30 - 11.45, steeds elke twee weken.

De kosten voor deze praktische cursus bedragen €125,00
Schrijf u snel in, bel 0651163780
of stel uw vragen via info@robbeursefotografie.nl

De Kinderhaven, IJsselkade 48, 2314 VM Leiden

Contactpersoon Lisa Bregman, tel. 071-760 0056

Woensdag 28 augustus 2019

Zomervakantie activiteit “Kunstenaar in de dop”
Tijd en locatie: 14.00 - 16.00 uur, BSO De Batavieren, IJsselkade 48
Kom samen met je vrienden schilderen op canvas en neem jouw gave
kunstwerk mee naar huis!
De activiteitenmiddag is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Toegang is gratis!

7 september v.a. 12 uur
Duurzaam muziekfestival BASIL

Park Matilo

11 - 15 september GRENS
Zomervoorstelling met driegangendiner
21 september

Rrrollend Leiden Live

Historische Tuinen

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

Watergevers gezocht!

De Historische Tuinen Matilo groeien en bloeien. Vroeg in de lente
de muurbloem, het maarts viooltje, de sleutelbloem en de krokus,
later de akelei en de irissen, en in de zomerwarmte de klaprozen,
goudsbloemen, sintjanskruid en scharlei.
Onze planten gedijen goed bij het warme weer van tegenwoordig,
maar ze worden er wel dorstig van. Daarom zijn wij op zoek naar
watergevers die één of twee keer per week (afhankelijk van het weer) de
tuinen water willen geven. Dat gaat heel ouderwets met gieters, dus
het sportschoolabonnement kan tijdelijk worden opgezegd!
Neem contact op met Dorothee Olthof (info@prae.biz) of kom eens
langs op maandagochtend tussen 9.30-12.00 uur om kennis te maken.
Zin in tuinieren met een gezellige groep mensen? Kom dan meehela
pen in de Historische Tuinen Matilo. We werken iedere maandagocha
tend van 9.30-12.00 uur in de Romeinse kruidentuin en de Kloosa
tertuin in Park Matilo. Ervaring is niet nodig, er is altijd begeleiding
aanwezig.

Film of thema-middag

Iedere dinsdag van 14.00 - 16.00 uur Kosten: €2,50 p.p.
Op de posters in ’t Trefpunt kunt u lezen welke film er wordt
vertoond of vraag het de wijkmedewerker. Ook op Prinsjesdag
vertonen wij een mooie film, ook dan bent u van harte welkom!
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(Ankie Verlaan)

LIBERTAS 60 JAAR
In de hele stad werd in de week van 17 juni het zestigjarig bestaan van Libertas gevierd. In onze
wijken was de viering tamelijk rustig: voor de werknemers, vrijwilligers en wijkbewoners werd
er in ons buurtcentrum een feestelijk ontbijt opgediend. Er was ruimte om lekker bij te praten
en om oude herinneringen op te halen. De feestelijke sfeer werd een week later verpest door
het bericht dat de gemeente Leiden de activiteiten van Libertas en Radius Europees gaat aana
besteden. Wij duimen nu dat Libertas en Radius dit bureaucratisch circus zullen overleven en
dat onze wijkbewoners, die van deze organisaties grotendeels afhankelijk zijn, hiervan weinig
zullen merken.

Graag op naar een feestelijk 75-jarig bestaan!!

Schilderen met

(Ankie Verlaan)

Dick Bakhuizen van den Brink
In de zomervakantie zijn er geen activiteiten
in het huis van de buurt Matilo, dus ook de
schildercursussen van Dick houden een paar
weken op. Maar in de eerste week van septema
ber starten de cursussen weer als vanouds op
maandag, dinsdag en woensdag. Op woensa
dagmiddag zijn er nog plekken vrij voor de
liefhebbers. Als u wilt zien wat er gemaakt
wordt tijdens de cursussen moet u op 20 oka
tober in het buurthuis naar de tentoonstelling
gaan kijken.
Het is steeds een verrassing wat voor moois
onze amateurs kunnen maken onder de bea
zielende leiding van Dick. Drie leden van de
groepen bepalen wat er getoond wordt en het
is ook mogelijk om tijdens de tentoonstelling
de kunstwerken te kopen.

HEEL LEIDEN SCHAAKT

Dus kom 20 oktober kijken naar onze talenten en maak kennis met Dick!
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Schaaktoernooi
voor Leerlingen Basisonderwijs
In het kader van HEEL LEIDEN SCHAAKT
organiseert de Leidse Schaakbond in samena
werking met LIBERTAS in ieder stadsdeel een
schaaktoernooi voor leerlingen van de basisa
school. Iedereen kan meedoen, gevorderde en
beginner van elke leeftijd, maar je moet wel
een partijtje schaak kunnen spelen. Je hoeft
geen lid van een (jeugd)schaakclub te zijn.
Er zijn prijsjes voor iedereen en er is een
beker voor de kampioen in verschillende
leeftijdsklassen. Uit de deelnemers wordt een
team geselecteerd dat meespeelt om het stadsa
delenschaakkampioenschap van Leiden in een
finale op het gemeentehuis.

De voorronde voor Stadsdeel Zuidoost

(met het Rodenburgerdistrict) + Binnenstad

vindt plaats in:

Huis van de Buurt Matilo,
woensdag 9 oktober om 13 uur.
Doe mee en geef je op

per email aan heelleidenschaakt@gmail.com,
niet later dan 5 oktober.
Vermeld dan je voor- en achternaam, emaila
adres, school en de leeftijdsgroep waarin je zit.
Meer informatie kun je vinden op
www.philidor.nl/stad
of stuur een email met vragen naar
heelleidenschaakt@gmail.com
of bel Jetze Heun (06-20093864).
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(Ronald Peters)

Brug op de schop

Bericht van de Verkeerscommissie
Kanaalweg/Julius Caesarbrug
8 juli presenteerde de gemeente in Huis v/d
buurt Matilo het Voorlopig Ontwerp van de
aangepaste kruising Kanaalweg/Julius Caesarbrug. De Kanaalweg en het fietspad komen
er 50 centimeter hoger te liggen, waardoor
de helling de brug op en af veel minder steil
wordt. De kruising zelf wordt voor autovera
keer op een plateau/drempel aangelegd. Ook
wordt het fietspad op de Kanaalweg breder, er
komt namelijk een aparte strook voor rechtsaf
de brug op, komende vanaf het Van Vollena
hovenplein. En tenslotte worden de verkeersa
lichten anders afgesteld en krijgen fietsers de
voorkeur boven autoverkeer.

die richting Roomburgerlaan willen. Tenslotte
hebben we gevraagd om ook het trottoir/de
parkeervakken op het Van Vollenhovenplein
binnen dit project te veranderen. Voetgangers
moeten daar nu voorlangs geparkeerde auto's
lopen in plaats van achterlangs, hetgeen tot
gevaarlijke situaties leidt.
Na de zomervakantie zal de gemeente op deze
zaken reageren. Doel is om in het voorjaar
van 2020, rondom de meivakantie, het project
te gaan uitvoeren.
Willem vd Madeweg
De gemeente heeft de proef met een andea
re afstelling van de verkeerslichten op de
kruising Van de Madeweg - Fortunaweg/
Molentocht geëvalueerd. Auto's die met een
snelheid hoger dan 50 aan komen rijden op
de Vd Madeweg krijgen pas groen licht als ze
bijna of helemaal stil staan voor de verkeersa
lichten. Mensen die zich wel aan de snelheid
houden hoeven niet te wachten op groen, mits
er natuurlijk geen ander verkeer is. Gebleken
is dat er niet vaker door rood wordt gereden

(nog altijd wel gemiddeld ieder uur 1 keer, blijven
opletten dus!), en dat de gemiddelde snelheid

lager is komen te liggen. De afstelling wordt
dus nu permanent zo.

Huidige situatie
Van Vollenhovenplein

Hoewel het plan al goed in elkaar zit, hebben
we met diverse buurtgenoten de gemeente
dringend verzocht nog een aantal aanpassina
gen door te voeren: De flitspaal op de Kaa
naalweg laten staan en een kortere route voor
minder valide voetgangers en kinderwagens

Energie voor vergroening van de wijken

(Jaap Stokking)

Bericht van de Commissie Duurzaamheid

Wist u dat het college van B&W de stad veel groener en duurzamer wil maken? Dat past heel
goed bij onze wijkenvisie. De commissie duurzaamheid van wijkvereniging Roomburg ging
op 3 juli dan ook graag in gesprek over meer groen in de wijk.
De gemeente heeft geïnventariseerd waar de
stad nog wel wat groener kan en kwam onder
andere uit op de Agrippinastraat en de Vita
ruviusstraat. We hebben een wandeling door
de wijk gemaakt en daarbij kwamen allerlei
ideeën langs, zoals flinke vakken met plana
ten waar stoepen en straten erg breed zijn,
extra bomen, een slinger met bijenplanten
op het grasveld achter de flats aan de Julius
Caesarlaan. Vele gevels in de wijk kunnen
meer groen gebruiken: geveltuintjes (ga eens
kijken hoe mooi de Junostraat wordt!) of hoger
groen langs de muren waar we diverse goede
voorbeelden van hebben. Ook meer groen
onder bomen, uitstekend op de straat om het
verkeer te remmen zoals voor de Minervalaan
wordt uitgewerkt, kan op meer plekken. Al dat
groen werkt verkoelend, beperkt de groeiende
wateroverlast bij regenbuien en is goed voor
de biodiversiteit. Als bewoners aan het beheer
willen bijdragen, is er meer geld voor bijzona
dere planten.
De commissie duurzaamheid werkt ook aan
het wijkenvisiethema ‘naar energie neutrale
wijken’. Zo bedenken we nieuwe acties voor
energiebesparing en kijken we naar meer zona
nepanelen. En nu ons warmtenet nog langer
op aardgas lijkt te blijven draaien, willen we
ook warmte uit water of uit de grond verkena
nen. Heb jij ook energie voor verdere vergroea
ning, dan komen we graag met jou in gesprek!

Hoge Rijndijk/Meerburgerkade
In het weekend van 12-14 juli is de kruising
aangepast. Op basis van de plannen zou de
situatie er nu veel duidelijker en veiliger moea
ten zijn. We houden een en ander de komende
maanden goed in de gaten!

FIETSPAD KANAALWEG

KANAALWEG
Het Voorlopig Ontwerp
bij de Julius Caesarbrug
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JULIUS
CAESARBRUG

In september organiseert de gemeente over de
ideeën een wijkbijeenkomst. De eerste plana
nen wil men nog dit jaar realiseren. Uiteraard
hoef je daar niet op te wachten, en kun je ook
zelf meer groen realiseren, in je tuin of op je
dak, of in de openbare ruimte. Er zijn diverse
subsidiemogelijkheden.
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De geschiedenis blijft boeien

(Ankie Verlaan
Marten Ris)

In onze wijken is de historische aandacht meestal gericht op de Romeinen, de Limes en het
fort Matilo. Maar ervóór en erna speelt zich ook een interessante geschiedenis af, die soms
onze huidige situatie in een ander licht zet. Een voorbeeld daarvan is te zien in het Leiderdorps museum, in de Sterrentuin, nog tot en met 16 november op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur, op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur en op zondag van 14.00 tot 16.00 uur.

De nadruk ligt op de geschiedenis van Leidera
dorp, maar tot in de zestiende eeuw strekte
Leiderdorp zich uit tot de burcht van Leiden,
dus het gaat ook over de geschiedenis van het
gebied waar wij nu wonen. Het gebied tussen
de Mare en de Does telde al in de tiende eeuw
drie Leithon districten, samen het Holtlant
vormend. Hier komt dus de naam Leiden
vandaan en ook die van het Park die Leythe,
dat nu onderdeel is van Roomburg.
In de derde eeuw na Christus verdwenen de
Romeinen; de zeespiegel steeg en waterovera
last trof dit gebied. Vanaf de zesde eeuw zijn
er weer tekenen van bewoners, dan zijn het
de Merovingers en Franken, die vooral leven
van landbouw en visserij. Zo is dat eeuwena
lang gegaan tot de tachtigjarige oorlog een
grote verandering teweegbracht in de relatie
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tussen stad en ommelanden. In die tijd werd
het grondgebied van Leiden voornamelijk
beperkt tot ‘binnen de singels’. Aan het oosten
lag Leiderdorp en in het zuiden Zoeterwoude.
Daarna breidde Leiden steeds uit tot in de
vorige eeuw. De welvaart en de groei van de
universiteit zorgden voor steeds meer bewoa
ners voor wie gebouwd moest worden.
De Rivierenwijk was de eerste uitbreiding
vanaf de jaren vijftig, bedoeld voor arbeiders
en jonge gezinnen. In de jaren 60 kwamen er
de ‘doorzonwoningen’ bij, bedoeld voor amba
tenaren en onderwijzers en ten slotte kwamen
in de jaren 70 de flats, als overloop voor de
stadsvernieuwing rondom de Oranjegracht.
De nieuwe bewoners van de wijk wilden niet
voor alle activiteiten naar de stad en lieten
ook hun kinderen niet graag daarheen gaan.

Daarom ontstond er een initiatief vanuit de
bewoners zelf om in deze wijk een buurthuis
te vestigen, zoals die ook in de binnenstad te
vinden waren. Dat heeft wel vijf jaar geduurd
voordat het er kwam.
In maart 1975 werd er een houten gebouwa
tje geplaatst, genoemd Klein Matilo, voor de
buurtactiviteiten, zoals de peuterclub, een
kaartclub, een jongensclub, tekenles voor
meisjes en apart een voor jongens, bejaardena
gym, een creativiteitsclub voor volwassenen,
een moederclub, de vijfenzestigplusclub , de
ruilbeurs en tenslotte een jeugddisco. Voor
de stichting van dit buurthuisje werd een
wedstrijd voor een naam uitgeschreven. Dat
leverde suggesties op als: de Funhouse, het
Trekpleistertje, de Binnenhaven, de Aanlega
steiger, de Fuik, het Veerhuis, de Meerkoet,
Ankerplaats Meerburg en Hier is `t. Uiteina
delijk werd er gekozen voor Klein Matilo.
Het Leids Dagblad van 7 april 1975 meldde
dat wethouder Tesselaar het houten nooda
gebouwtje opende door met een hamer een
spaarvarken kapot te slaan waar de sleutel van
het nieuwe gebouwtje in zat. Dat spaarvarken
symboliseerde het feit dat het buurthuisje
voor een deel bekostigd was door de bijdragen
van de wijkbewoners zelf. Vanaf de opening
van het gebouwtje was de ambitie er al om een

permanent en groter gebouw te plaatsen. Hoe
dat verliep leest u in de volgende Romekrant.
Vanaf het begin van de oprichtingsactiviteiten
is er een groot archief bewaard. Het buurthuis
beschikt daar nog steeds over: kennelijk is er
zelden iets weggegooid. Dat archief wordt nu
opgeruimd en daaruit komen enkele grappige
feiten naar boven, zoals een enorme discussie
die jarenlang geduurd heeft over de bestema
ming van het bedrijventerrein en de nieuwe
woonwijk Roomburg. Ook daar komen we in
een latere editie van de RoMe krant nog een
keer op terug. Als het hele archief is opgea
ruimd zullen de belangrijke zaken ondergea
bracht worden in het gemeentearchief en we
bewaren natuurlijk een aantal documenten
om ten toon te stellen, want deze geschiedenis
mag niet vergeten worden!
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Kom je dansen?

(Reini Hulsker)

In september starten twee enthousiaste jonge mensen, Robin en Ischa, stijldansen in het Huis
van de Buurt Matilo. Zij hebben zelf het plezier van het dansen ervaren en willen dat gevoel
graag delen. Robin danst vanaf haar vijfde jaar, is gestart met jazzballet en is vier jaar geleden
begonnen met stijldansen.
Ischa had nog niet eerder gedanst, heeft zich
drie jaar geleden pardoes in het stijldansen
gestort. “Het heeft mij enorm geholpen om
mijn lichaam te leren controleren”, vertelde
hij. Robin en Ischa hebben elkaar bij de lessen
ballroomdansen ontmoet en zijn sinds septema
ber 2018 een danspaar. Vanaf november 2018
volgen zij de wedstrijdtraining en sinds januari
2019 nemen zij deel aan wedstrijden. Voor de
wedstrijdtraining gaan zij één keer per week
naar Aalsmeer, maar ze volgen nog steeds de
lessen op het universitair sportcentrum omdat
het daar zo gezellig is. Omdat zij beiden zo
genieten van het dansen en zij dit plezier graag
willen delen hebben zij verschillende buurta
huizen aangeschreven met het aanbod dansa
avonden te organiseren. Tot het geluk van de
inwoners van de wijken Meer- en Roomburg
heeft de leiding van Matilo gereageerd.

Het dansen dat Robin en Ischa doen is hobby,
Robin is dit jaar afgestudeerd in de kunstgea
schiedenis en werkt bij Museum Boerhaave,
Ischa is afgestudeerd in de biofarmacie en
heeft een promotieplaats aan de Leidse unia
versiteit aangeboden gekregen.

Op 31 augustus is er een introductieavond waar
iedereen van jong tot oud welkom is. vanaf 19:30 uur
Je kunt met een partner komen of alleen. Er
zijn hapjes, drankjes en uiteraard muziek.
De start van de 8 dansavonden begint op
19 september, er zullen verschillende soorten
dansen worden behandeld, zoals quickstep,
Engelse wals, rumba, cha-cha en nog veel
meer. Het is bedoeld voor mensen die hun
dansvaardigheid weer eens willen ophalen,
maar ook voor beginners. Het plezier in het
bewegen en de muziek staat voorop en het is
zeker niet de bedoeling de deelnemers voor
het wedstrijd dansen op te leiden. Een vaste
partner is niet nodig, maar mag wel. Je hoeft je
niet speciaal te kleden voor deelname, schoea
nen met gladde zolen zijn wel aan te bevelen.

Vanaf donderdag 19 september.
€50,- voor 8 lessen. Van 19:00 - 20:30 uur.

Het plezier in het bewegen
en de muziek staat voorop.
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(Gijsbert Groenveld)

“Droog”
De loopbaan van schrijver Robert van Oirschot (53) uit Roomburg heeft wel iets weg van een
zwerftocht. Hij is van een aantal totaal verschillende markten thuis. Na een studie informatica
begon hij een eigen organisatie- en adviesbureau dat hij verkocht om uiteindelijk een heel andere
uitdaging aan te gaan: schrijven. Ik vraag hem wat die laatste omslag teweeggebracht heeft.
“Eigenlijk is het toeval geweest. Zoals vaker
ontstaan soms de beste ideeën waar je ze niet
verwacht: in dit geval in de kroeg. Je zit je
met een paar vrienden onder een borrel af te
vragen wat Leiden nou zo leuk maakt. Het
gevolg was lang daarna een boek met de titel:
“De Ziel Van Leiden” waarin in stripvorm het
eigene van Leiden naar voren wordt gebracht
op basis van vele gesprekken met “echte
Leienaars”. Vijfenvijftigduizend exemplaren
vonden hun weg naar Leidse huiskamers want
de strip werd gratis verspreid. Hij kreeg veel
aandacht en uiteindelijk leidde het naar het
schrijverschap. Vorig jaar november vera
scheen mijn eerste roman getiteld “Droog”
waarvan inmiddels, tot groot genoegen, ook
van mijn uitgever, vele duizenden exemplaren
verkocht zijn.”
“Droog?”, vraag ik… “Vertel …” Robert: “Ja,
het is een historische roman die net als tijdens
de Amerikaanse drooglegging speelt van circa
1918 tot 1930. De verkoop en het gebruik van
alcohol waren toentertijd door de Amerikaana
se regering verboden. In Nederland was dat
in werkelijkheid niet het geval maar in mijn
boek gebeurt het wel: een soort parallelle
geschiedenis. Ik heb alle remmen losgelaten
en mijn fantasie volledig op vele manieren
op het onderwerp gebotvierd”. Het boek, het
eerste van een trilogie, beschrijft hoe er in het
Amsterdam van die tijd, tegen de achtergrond
van de Olympische Spelen in 1928, langzaam
een maffia (penoze) ontstaat die ten koste
van alles rijk wil worden door het brouwen of
stoken van illegale alcohol, het smokkelen en
de verkoop. Robert vertelt: “Ik ken het kleura
rijke Amsterdam behoorlijk goed. Toch heb ik
ook veel bron- en tijdperkonderzoek gedaan.
Ben bijvoorbeeld nagegaan welke gebouwen
en straten er in die tijd wel en niet bestonden.
Een spannende zoektocht, resulterend in een
even spannend verhaal dat de donkere en gea
welddadige kanten van de maffia niet schuwt.
Het werd een tocht door de donkere krochten
van de menselijke natuur”.
Trots vertelt hij die ochtend een nieuw
contract te hebben getekend bij zijn uitgever
voor het schrijven van een nieuw boek. Dat
boek staat weer los van de nog te completeren
trilogie “Droog”. “Dit is iets wat echt wil.” Het
schrijven is een eenzaam proces waarbij hij
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zwervend door zijn ruime huis telkens een
plek vindt om zich terug te trekken en te cona
centreren. Een eenzaam bestaan. “Maar toen
het boek af was en het na de presentatie loa
vende kritieken kreeg in landelijke kranten en
ook op TV besproken werd (onder andere bij
TV West door Frits Huffnagel) heb ik genoten
van de belangstelling en was ik de maandena
lange afzondering gauw vergeten.”
Robert vindt Roomburg een prettige wijk hoea
wel hij het idee heeft dat velen, net als hijzelf,
alleen de vier buren ter linker- en rechterzijde
van hun woning kennen. Zodra zijn kindea
ren het huis uit zijn zal hij zoeken naar een
woning die bij zijn dan nieuwe situatie past.
“En ik zal dan ook zeker in Roomburg zoeken.
Want ook al ken ik hier niet veel mensen:
ik voel me hier wel heel erg op mijn plek.”
Als ik wegloop neem ik me voor in ieder geval
één boek van deze wijkgenoot te gaan lezen.

Wijn uit de Stadswijngaard

Chateau Matilo

(Tony van der Haar)

in Roomburg

Sinds 2011 maakt de Leidse wijnvereniging Matilo wijn
van druiven uit Leidse achtertuinen. Bewoners komen al
jaren het teveel aan druiven uit hun eigen tuin naar ons
brengen. Gezamenlijk worden de druiven verwerkt en
binnen enkele maanden ontwikkelt zich de Leidse wijn
Chateau Matilo. Die aktiviteiten zijn in 2013 uitgebreid
met de aanleg en het beheer van de Leidse Stadswijngaard
aan de Besjeslaan. Meerdere druivenrassen zijn daar aan-

geplant en worden goed verzorgd door leden van de vereniging en door een speciaal groenteam van Gemiva. Aan
het eind van de zomer kan geoogst worden. Ook van die
druiven wordt de Leidse wijn Chateau Matilo gemaakt.
Tijdens de Romeinse dagen en het buurtfeest Meerburg/
Roomburg laten we graag de Leidse wijn proeven aan belangstellenden. Vele buurtbewoners hebben we de afgelopen jaren al bij onze stand mogen verwelkomen.
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Voor al die vragen ben je bij de Leidse Wijnvereniging Matilo aan het goede adres.
Wij organiseren:
• Rondleidingen over de wijngaard met deskundige uitleg.
• Oogstdagen waarop je druiven uit eigen tuin kunt inleveren.
• Oogstdagen waarbij je zelf deel neemt aan de verwerking van de druiven.
De rondleidingen zijn op woensdagavonden in augustus en september
De oogstdagen zijn op zaterdagen in oktober.
Op onze site www.matilo.nl zie je de precieze data en daar kun je je ook aanmelden.
Hier vind je ook de proefnotities van alle Matilo wijnen uit 2018.

Graag tot ziens bij de rondleidingen en/of oogstdagen.
Leidse Wijnvereniging Matilo
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Vrijwilligers voor Roomburgh

(Ankie Verlaan)

Op dinsdagmiddag 25 juni werd in het zorga
centrum Roomburgh een wervingsactie gea
organiseerd voor vrijwilligers. Veel van de aca
tiviteiten voor de bewoners en omwonenden
worden nu al begeleid door vrijwilligers, zoals
de rollatorclub, de fietsmaatjes en de busrita
ten naar de binnenstad of naar de Winkelhof.
Maar de nu actieve vrijwilligers worden zelf
ook ouder of verhuizen naar elders en daara
door is er steeds vraag naar nieuwe mensen
die zich een paar uur per week beschikbaar
willen stellen.

De grootste beloning
is het genot van de
mensen die je helpt!
Er zijn mensen nodig die helpen bij het koken
van de maaltijden voor de bewoners en de
buurtbewoners; er is een vraag naar mensen
die zich willen inzetten voor allerlei creatieve
activiteiten, zoals kaarten maken, borduren
en tekenen; de dagbesteding voor de minst
mobiele bewoners kan altijd hulpkrachten
gebruiken; ook mensen die maaltijden willen
rondbrengen en daar een bezoekje aan koppea
len worden gevraagd.
Dus kijk waar je hart ligt en meld je aan bij
Willeke Wieman: wwieman@roomburgh.nl
of via de receptie tel: 071-5892200

Je bent van harte welkom.
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(Reini Hulsker)

Nieuwe speelplaats Kinderhaven

Maandagochtend 8 juli was ik uitgenodigd bij kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang
De Batavieren, een opvanglocatie van kinderopvang De Kinderhaven en werd daar ontvangen door Kim Ouwehand, locatiehoofd en Lisa Bregman, medewerker PR en Marketing. Zij
wilden mij graag de mooie nieuwe speelplaats laten zien. Een wens van jaren was hiermee
in vervulling gegaan. Voordeel van jarenlang hierover dromen was, dat alle medewerkers er
goed over hadden nagedacht en hun wensen konden formuleren. Voornaamste wens was een
natuurlijke tuin met meer groen en meer schaduw. Een plek met aanbod voor baby’s, peuters
en schoolkinderen . De wensen werden verzameld en er werd een hovenier gezocht, die meer
speelplaatsen op deze manier had ingericht. Alvorens tot uitvoering over te gaan is het plan
in de groep besproken.

Kim en Lisa wonen geen van beide in Meerof Roomburg, maar voelen zich wel heel
prettig hier. Ze ervaren hier een soort dorpsa
gevoel. Zij vinden het fijn dat De Kinderhaven
betrokken is bij de wijk en kan participeren
bij wijkfeesten en het afgelopen jaar is uitgea
nodigd voor de nieuwjaarsborrel. Zij willen
de mooi opgeknapte speelplaats in het nieuwe
schooljaar feestelijk openen en dat zal worden
aangekondigd op hun website:
www.dekinderhaven.nl

Vol trots namen ze mij mee naar buiten, het
verschil met de enigszins rommelige ruima
te van voor de herinrichting is enorm. In
een hoek van het terrein is een bamboebos
gepland. De bamboe heeft nu nog bescheiden
afmetingen, maar zal een heerlijk eigen gebied
voor de kinderen worden waar zij zich kuna
nen uitleven. Het klimrek en de zandbak staan
op groene grasmatten, weliswaar kunstgras,
maar het ziet er heerlijk fris uit en is zacht
neerkomen bij een val.

Zij uiten de betrokkenheid ook door iedere
drie weken met een groep van ongeveer 8
peuters naar de dagbesteding in verzorgingsa
huis Roomburgh te gaan. Dat is een groot
succes, zowel ouderen als kinderen genieten
ervan. Op nationale Pannenkoekdag hebben
zij er met de ouderen pannenkoeken gegea
ten en met kerst hebben zij koekjes voor hen
gebakken.

Er zijn planten en bomen geplant, die kleur
en schaduw zullen geven. Het heeft allemaal
nog een beetje tijd nodig om tot wasdom te
komen. Er zijn doeken gespannen, die voora
komen dat de kinderen in de felle zon moeten
spelen of niet naar buiten kunnen. Misschien
zullen de bomen te zijner tijd nog een deel
van deze functie overnemen.
(Foto
Rob Beurse)
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De hekken zijn vernieuwd en hoger dan de
voorgaande om aan de eisen te voldoen en
te voorkomen, dat jongelui de speeltuin als
hangplek gaan gebruiken en vernielingen
aanrichten. Kim vertelde dat het vandalisme
wel een stuk minder is geworden, een hoopgea
vende mededeling.
De tuin aan de voorkant zal ook nog onder
handen worden genomen, daar zal een tegela
pad worden gelegd en een haag van hortensia’s
verschijnen. Aan de zijkant van het gebouw
staan een aantal appel- en perenbomen. De
vruchten zijn niet altijd zo te eten, de appels
zijn een beetje zuur. Er wordt dan appelmoes
van gemaakt. En er is ook een moestuin,
waarin broccoli groeit en waaruit de worteltjes
net geoogst waren. Zo leren de kinderen waar
het voedsel vandaan komt.

Het was een leuk bezoek waarin ik heb gezien
dat de medewerkers met veel liefde met de
kinderen omgaan en hun welzijn bewaken.

(Foto Rob Beurse)
(Foto
Rob Beurse)

35

(Hans van Zonneveld)

Het voetbaltoernooi

Het was prachtig weer voor het voetbaltoernooi op het mooie voetbalveldje aan de Wierickestraat. Voor de spelers en speelsters was het
wel een beetje erg warm.
Gelukkig waren er weer de gebruikelijke drankjes en hapjes, gemaakt
door de ouders van de voetballers en de dames van de organisatie,
zodat we gemakkelijk wat extra pauzes konden inlassen en ook de
gebruikelijke ijsjes kwamen goed van pas.
De opkomst van 26 jongens en meisjes was redelijk en er werd met
veel plezier gespeeld, de sfeer op het toernooi was heel gezellig en
sportief.
Bij de 11 tot 14-jarigen had de jongerenwerker Abdannor van
Libertas een belangrijke rol als ploegensamensteller, scheidsrechter
en vormde de verbindende factor met deze leeftijdsgroep.

Wolven gesignaleerd in Matilo park…..

(Liesbeth Boyce)

Dat Matilopark bijzonder is dat weten we ondertussen allemaal. Echter was ik heel verbaasd
toen ik ineens door de struiken de kop van een wolf zag. Ik knipperde nog eens goed met mijn
ogen en zag dat de wolf afkomstig was van een trui. Een knalgroene trui met een grote wolvenkop erop. Bij navraag bleek het te gaan om leiding van de Scouting St Jozef. Om precies te
zijn, de Lancelot Welpenhorde. De Lancelot Welpenhorde is een speltak van Scouting St Jozef
voor jongens van 7 tot en met 11 jaar. Elke zaterdag komen zij bij elkaar van 15 uur tot 17 uur.
De Welpen zijn verdeeld in nesten en elk nest heeft een hoofdgids.
Elke zaterdag mag een van de hoofdgidsen de opening doen.
De opkomst van de Lancelot begint dan altijd met de Welpenwet.

‘Een welp is moedig en houdt vol,
een welp volgt altijd de oude wolf ’

De winnaars van deze groep waren Zakaria, Tenzaie, Hamayun en
Waiz.

Spelen maakt wel dorstig, dus na de twee spela
len was het tijd voor wat drinken. Met hera
nieuwde energie gingen de welpen weer naar
buiten voor de laatste twee spellen. Torenbal
en Busjestrap. Het laatste spel is het favoriete
spel bij alle welpen.
Op de zaterdag dat ik bij de Lancelot aanhaaka
te gingen ze allemaal spelletjes doen waarvoor
ze herinneringen konden verdienen. Deze
herinneringen bestonden uit foto’s van de
afgelopen jaren. Als je als nest een spel won
kreeg je een foto te zien. Als je wist waar de
foto genomen was of in welk jaar dan kreeg je
punten.
Het eerste spel was Belgisch voetbal. Bij
Belgisch voetbal is het de bedoeling dat je
via de achterkant van het doel scoort. Vier
groepen streden om de overwinning. Het ging
er soms hard aan toe. Daarna werd er levend
zeeslagje gespeeld. Hierbij werd het lokaal van
de Hopper (clubhuis) in tweeën gedeeld door
een groot doek. Je zag niet meer wat er bij de
andere helft gebeurde. Iedereen moest een
plek zoeken in de ruimte en vervolgens werd
met een bal over het doek gegooid en dan
maar hopen dat je iemand raakte. Ondanks
veel PLONS en af en toe een BOEM bleef er
één winnaar over!
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Het was erg leuk om een middag bij de Lana
celot welpenhorde op bezoek te zijn. Wat een
leuke en gezellige speltak is dit! Ook mooi om
te zien dat tijdens alle spellen iedereen met
elkaar samenwerkte. In dat opzicht lijken ze
veel op echte wolven, alleen werd er gelukkig
minder gehuild!
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Van dolfijnen zijn er natuurlijk allerlei soorten!
Maar welke soort is dit? Ontcijfer de code en kom erachter !!!

Oplossing:
...........................................

Woorden zoeken
Antarctic noise
Beloega
Beschermen
Diepzee
Dier
Dolfijn
Duik
Duiken
Filipijnen
Haai
Inktvisje
Klimaat
Koraal

Kwallen
Manta
Narwal
Netten
Oceaan
Ocean cleanup
Orka
Pinguin
Plastic flesjes
Rog
Rotsen
Schepen
Tasje

Tonijn
vervuiling
Vinvis
Vis
Walvis
Warana
Water
Witte haai
WNF
Zeehond
Zeemeeuw
Zeepaard
Zeeschildpad

Hou je letters over? maak er maar een zin van. Oplossing:

................................................

Schildpaddenactie
Jesse van Rijn (8 jaar) & Eline Douwes (9 jaar)
Dat de zeeschildpad word bedreigd dat weten veel mensen wel door
onze acties… Maar de zeeschildpad is ook belangrijk voor de mens:
ze eten zeegras en zonder de zeeschildpadden gaat de kwaliteit van
het zeegras en achteruit. Maar veel vissen leggen hun eieren in/op
het zeegras en zonder de zeeschildpad kunnen veel soorten vissen
geen eieren meer leggen!
Samen met kinderen uit de wijk hebben wij op dit moment met de
acties al €202,20 opgehaald!

Apotheek Roomburgh, de apotheek
met een persoonlijke aanpak bij u in
de buurt, waar 90% van uw recepten
dezelfde dag klaar staan

Waarom zijn vissen zo slim?

Deze kinderpagina is gemaakt door Jesse van Rijn (8 jaar).
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Wil jij ook een kinderpagina maken? stuur ons maar een berichtje: romekrant@wijkroomburg.nl

Antw: omdat ze in een school leven!

Bedankt voor alle steun!

Overstappen is zo geregeld, wij vragen uw
gegevens op bij de vorige apotheek. Neem
wel uw ID bewijs mee
Hof van Roomburgh
2314 ZB Leiden | 071-5661188
www.apotheekroomburgh.nl

De Leidse Hooidagen, dit jaar in Cronesteyn!
In het weekend van 31 augustus en 1 september van
10.00 - 16.00 uur organiseert Naar buiten! Leiden
voor de 7e keer de Leidse Hooidagen.
Dit keer in Polderpark Cronesteyn, op het weiland
tegenover theehuis De tuin van de smid.
Als vanouds kunnen kinderen weer zo’n 25 dingen
doen van de lijsten van de inmiddels 100 dingen die
je buiten gedaan moet hebben voor je twaalfde. Naast
de klassiekers als de slootjes-safari, broodje bakken
en pijl en boog maken, kun je dit jaar ook deelnemen
aan natuurbingo en schilderen in de natuur.

Leer wol vilten of maak net als de Indianen je eigen pijl en boog of
dromenvanger. Kom vogels spotten of bouw met bamboe.
Ben je 9 jaar of ouder en heb je zin in een spannende activiteit?
Dan moet je zeker deelnemen aan de Nature Escape Room.
Meer informatie: www.leidsehooidagen.nl
Laatste nieuws: facebook.com/leidsehooidagen

festivals in Park Matilo
Festival BASIL:
Catena Open Air

PS|theater keert terug
op Park Matilo!

Rrrollend goes Live!
Muziekfestival

Op 7 september vindt het gratis duurzaam fesa
tival Basil plaats in Park Matilo. Basil draait om
respectvol omgaan met moeder natuur. Er zijn
lezingen en verschillende workshops, die in het
teken staan van duurzaamheid. Daarnaast zullen
er eetkraampjes en een pop-upmarkt zijn en zijn
er de hele dag live muziek.
Meer informatie: www.basilfestival.nl

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

21 september wordt het een waar
Pop & Rock spektakel.
TICKETS: Kortingscode: liveindebuurt
Website & Kaartverkoop: rrrollend.nl/live

(foto: ps|theater)

Van 11 t/m 15 september speelt GRENS,
een coproductie van het Nieuw Utrechts Toneel
en PS|theater. Een gezellige zomervoorstelling,
inclusief driegangendiner in Romeinse stijl.
Aanvang woensdag t/m zaterdag 18.00 uur,
zondag 16.00 uur
Tickets & info www.pstheater.nl

Colofon
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