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Voorwoord

Een goed jaar voor onze wijken is alweer bijna beëindigd. In deze krant blikken we terug en kijken we wat 2020 voor ons in petto heeft.
Wij hebben de ROME-krant in een nieuw eigentijds jasje gestoken van gerecycled papier, beter voor het milieu en beter voor het budget. Wist u dat
we al 10 jaar bestaan? Op pag. 30 geven wij u een inkijkje in de start en de
ontwikkeling van de ROME-krant.
Meerburg en Roomburg zijn dit jaar bij de Gemeente goed op de kaart gezet.
Mede dankzij de ‘Collegetour’ in juni 2019 hebben burgemeester en wethouders zich verdiept in de samenstelling van deze wijken en de hier levende
behoeften. Op pagina 23 kunt u lezen hoe ver we zijn met de uitvoering van
onze wijkenvisie en wat er nog op stapel staat.
In Roomburg wordt in samenspraak met de Gemeente gesproken over verdere vergroening. Creatieve plannen maken voor de beschikbare ruimte is
leuk, maar ook wel eens ingewikkeld omdat die vergroening voor iedereen
acceptabel moet zijn en niemand mag hinderen. Een aantal voorbereidende
bijeenkomsten met wijkbewoners moet er voor zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. Op pagina 22 doen wij hierover verslag.
De aanpassing van de aanrijroute voor fietsers bij de Julius Caesarbrug zal in
het voorjaar weer tot behoorlijke overlast leiden. Maar als de klus geklaard is
zal het voor iedereen makkelijker zijn de ‘klim’ naar de steile brug te nemen.
In de volgende editie van de ROME-krant hopen we u een interview met de
brugwachters te brengen.
Het huis van de buurt Matilo is de plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
In 2020 gaat Libertas met uw hulp verder met de versterking van het aanbod
van ons buurthuis. Wat zou u daar willen doen? Jongerenactiviteiten, een
filmclub, een leesclub, of iets heel anders?
Loop gerust eens binnen met uw ideeën of neem contact op met de besturen
via de Website www.roommeerburg.nl
Dit jaar is het huis van de buurt Matilo ook de plek waar beide wijkverenigingen u willen ontmoeten. Op zaterdag 18 januari 2020 bent u van harte
welkom om hier samen met de wijkorganisaties, vrijwilligers, room- en meerburgers het nieuwe jaar in te luiden. Wij gaan er een leuk feestje van maken
met hapjes, drankjes, muziek en, wie weet, verrassende ontmoetingen.

Namens de redactie van de ROME-krant wensen wij u
fijne feestdagen en een gezond 2020!
Ankie Verlaan,
Voorzitter WV Meerburg

Gijsbert Groenveld
interim voorzitter WV Roomburg

34 De geschiedenis van Roomburg
1e en 2e kerstdag zijn wij gesloten.
Wij verzorgen graag Uw steengrill en saladeschotel,
wild en gevogelte, ossehaas, entrecote, ribeye,
rollade, kogelbiefstuk, rosbief, enz. ,,,,

WIJ WENSEN U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN!

36 Theater in het Park
37 Handen uit de mouwen!!
38 Kinderpagina
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(Gijsbert Groenveld)

Samen de baas
Per 1 oktober 2019 hebben Marieke Panman (43) en Paul Mulder (44) de fysiotherapiepraktijk van Peter Visser overgenomen. Maar de praktijk blijft Visser Fysiotherapie en Sport heten. Noem het een eerbetoon aan Peter die vanaf 1977 een wijd en zijd bekende en bloeiende
praktijk heeft opgezet. Zowel Marieke als Paul werken al ongeveer 20 jaar in de praktijk.
Beiden kwamen als waarnemer binnen maar waren daarna vrij spoedig in vaste dienst en
later lid van de maatschap.
De praktijk kent twee locaties: één in Roomburg , in de Arcade en de andere aan de Van
Vollenhovenkade in de Professorenwijk. Deze
laatste locatie wordt in de komende periode
grondig verbouwd om het gehele pand voor
het werk geschikt te maken.
Best spannend vinden ze het alle twee wel, dat
eerste jaar dat ze samen de scepter zwaaien.
Vijftig procent van de tijd zullen ze allebei zeker kwijt zijn aan het runnen van de praktijk

(Foto: Rob Beurse)

die zo’n 15 fysiotherapeuten heeft, een paar
administratieve krachten en wat los verband
medewerkers. “Ik weet zekere dat we nog bij
Peter te rade mogen gaan in het begin. Dat is
wel een rustgevend gevoel” zegt Paul.
In het toekomstig beleid zal het begeleiden in
gezond leven centraal staan: zo breed mogelijk voor alle mogelijke doelgroepen van
0-100. “Er komen steeds meer ouderen in de
wijk.

Wij willen met ons beweegaanbod daarop
inspelen. Maar ook de behoefte aan fysiotherapie voor kinderen is sterk aan het groeien.
Inmiddels zijn er al zo’n drie gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten in dienst. Veel
mensen komen in aanraking met fysiotherapie door een blessure. Na de behandelingen
stromen ze vaak in, in de bestaande beweeggroepen op de praktijk. Ook verwijzen we
patiënten die uitbehandeld zijn door naar het
praktisch gratis beweegprogramma (Vitality
Club) in de buitenlucht het Roomburgerpark.
Als je maar beweegt.”
Vanwege de behandeling van sportblessures
is er veel contact met een aantal sportclubs
in Leiden waaronder korfbalclub Trigon, de
Leidse Roadrunners, Tennisvereniging Roomburg, ZVL waterpolo en Gymsport Leiden.
De sport heeft de bijzondere aandacht van
Marieke die gespecialiseerd sport fysiotherapeut is. Zij voorziet een uitbreiding van het
netwerk in de toekomst.
Paul bemoeit zich naast fysiotherapie en de
organisatie van de praktijk ook met een sportprogramma voor de Leidse brandweer.
Er zijn in de wijk Roomburg niet veel plekken
waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Eigenlijk was het de bedoeling om in de
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hal van het gebouw De Arcade, waar naast
de Brede School ook de fysiotherapiepraktijk
gehuisvest is, een koffiepunt in te richten.
“Dat is echter nooit van de grond gekomen.
Maar als er mensen zijn die dat op zich willen
nemen mogen ze komen praten”, zegt Paul.
Ook zien beiden wel iets in een functie van
“uitvalsplek” voor beweeggroepen, bijvoorbeeld wandel- of fietsclubs.
Ik wens ze een mooi eerste jaar toe waarin ze
vast hun eigen draai wel zullen vinden. Want
ideeën zijn er zat.

Op zijn afscheidsreceptie op 8 november 2019 kreeg Peter Visser bij Kasteel
Oud Poelgeest van de Leidse locoburgemeester Paul Dirkse de Ridderorde
van Oranje-Nassau opgespeld.
Een goed bewaard geheim van zijn
20 collega’s die hem deze verrassing
bezorgden.

Ontmoet elkaar op onze website
www.roommeerburg.nl

Vroeger waren het de dagbladen, weekbladen
en krantjes die ons op de hoogte hielden,
maar nu gaat de informatievoorziening bijna
volledig digitaal. Sites als Nextdoor en Buuv
voorzien ons van nieuws over onze stadgenoten en over activiteiten voor speciale
doelgroepen. Je kunt hier makkelijk je vragen
kwijt en reageren.
De wijkverenigingen Roomburg en Meerburg
gebruiken diverse kanalen om u te informeren en te betrekken bij de wijk en bij elkaar.
Zo is er een digitale nieuwsbrief en een levendige facebookpagina.
Daarnaast geven we de ROME-krant uit en
dat willen we voorlopig zo houden. Velen
vinden een papieren blad toch een prettig
communicatiemiddel voor nieuws en activiteiten in de wijk. Vooral als er mooie foto’s in
staan. De krant komt echter maar drie keer
per jaar uit en dat betekent dat we niet alle
actualiteiten kunnen volgen.

Marten Ris, Liesbeth Dijkdrent, Gijsbert
Groenveld, Willem Westerhoven en Reini
Hulsker zorgen er gezamenlijk voor dat u het
actuele wijk nieuws kunt volgen en daar ook
uw eigen mededelingen op kunt plaatsen. Zij
beantwoorden ook de vragen die via de website binnen komen.

Kent u de website nog niet en bent
u nieuwsgierig geworden?
Neem dan een kijkje,
want de website is er speciaal voor u!

Doordat de beide wijkverenigingen steeds
meer zijn gaan samenwerken is begin van het
jaar een gezamenlijke nieuwe website gelanceerd. Uit beide wijken werken nu deskundige
vrijwilligers samen aan het bijhouden en
plaatsen van het nieuws dat voor de wijken
van belang is.

Wees welkom op onze site
www.roommeerburg.nl
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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<
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Ode aan de wijk

(Hans Boers)

Of ik een stukje wilde schrijven voor de ROME-krant, vroeg Reini Hulsker mij laatst.
Ik durfde eigenlijk niet te weigeren, zo’n aardige, opgewekte en enthousiaste vrouw.
Dus vooruit.
Een grote stap
Na 57 jaar in Zoeterwoude-Rijndijk te hebben
gewoond zijn mijn vrouw en ik, bijna twee
jaar geleden, verhuisd naar de wijk Roomburg
en ruilden we onze eengezinswoning in voor
een appartement. Het was een grote stap om
weg te gaan uit onze vertrouwde omgeving, de
buren, de kennissen, maar we wonen hier erg
naar ons zin, al vanaf de eerste dag. En het is
maar anderhalve kilometer van ons oude huis
vandaan.
Het enige dat ik mis, is, dat ik niet om mijn
bezit heen kan lopen, geen achterdeur, geen
tuin, geen brandpoort. Een man die ook die
stap gemaakt had beschreef dit…. vrouwen
hebben dat niet zo.
De ROME-krant, wat een originele naam
voor dit blad, leuk gevonden en niet te vergeten: de prachtige uitvoering. Uit het grafisch bedrijf komend kan ik daar enorm van
genieten.

"een flinke wandeling
over de “bult” en door
park Cronesteijn"

Waarom is het zo prettig wonen in de
Roomburgwijk?
Vanwege de vriendelijke mensen die er
wonen, ook in onze toren. We hebben goede
sociale contacten en fijne buren. En dan de
prachtige omgeving, waar je heerlijk kunt
wandelen. Een ommetje of een flinke wandeling over de “bult” en door park Cronesteijn
niet te vergeten.
Af en toe een bezoekje aan Matilo en het
prachtige Romeinse Castellum, waar een
bankje staat van onze overleden vrienden
Leen en Tiny. De stadswijngaard met Chateau Matilo, het Margaretha convent met het
gezang van de zusters, de bushalte vlak om
de hoek, weinig verkeer in de wijk en een
klein winkelcentrum op loopafstand. Voor de
ouderen onder ons ideaal. Het enige wat nog
ontbreekt is een gezellig restaurant.
Mijn vrouw en ik zijn al wat ouder, maar we
hopen hier nog jaren te wonen en te genieten
van ons overdekte terras, waar ik ’s zomers
in alle vroegte de krant lees en kijk naar de opkomende zon. En dan tussen de bomen, nog
net de Meerburgkerk kan zien en soms ook de
klokken hoor luiden.
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WIJKSCHOUW

15 januari 2020

(Reini Hulsker)
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ROOMBURG
Tijdens een wandeling door onze wijk hebt u zich vast ook wel eens afgevraagd waarom
een door u gemelde reparatie nog niet was verricht of waarom niets wordt gedaan aan een
gevaarlijke situatie. Of hebt u zich geërgerd aan een weelderig groeiende bos brandnetels
in een bloemperkje. Dan krijgt u nu de kans om daarover met vertegenwoordigers van de
gemeente te praten. Want op woensdag 15 januari 2020 komt er een wijkschouw, waarbij
een groep wijkbewoners, een aantal gemeente-medewerkers en leden van de wijkvereniging
door de wijk wandelen en de door de bewoners aangemelde plekken bezoeken.
In voorbereiding heeft de gemeente de wijkvereniging verzocht de bespreekpunten te
verzamelen, die op een “schouwlijst” komen
en die schouwlijst moet voor 6 januari 2020
bij de gemeente worden ingeleverd. Het gaat
dus om punten, waarvan de gemeente op
de hoogte is gesteld via het Klanten Contact
Centrum en waar niets of niet genoeg mee is
gedaan. Hebt u kort geleden iets bij het KCC
gemeld, dan is de kans groot dat dit nog niet
in behandeling is genomen. Laat daarom bij
de melding even weten dat het een recente
klacht is.
De bedoeling van de lijst is een route samen
te stellen voor 15 januari waarbij de gemelde plaatsen worden bezocht en uitleg wordt
gegeven over de voortgang en/of achtergronden van de betreffende zaken. Wij hebben
een prachtige wijk zoals onze bewoner Hans
Boers al opmerkte in zijn stukje en de gemeente helpt ons het mooi te houden. Laten
wij dan ons steentje bijdragen door actief aan
deze wijkschouw mee te werken. U kunt uw
opmerkingen sturen naar het mailadres van
het bestuur:
bestuur@wijkroomburg.nl

We zullen u via de digitale nieuwsbrief van
tijd en startpunt van de schouw op de hoogte
houden.
U kunt zich voor deze gratis nieuwsbrief aanmelden bij bestuur@wijkroomburg.nl
Ook op de website, facebook en next-door
zullen de gegevens worden geplaatst.

(Ankie Verlaan)

MEERBURG
In Meerburg heeft de wijkschouw al plaatsgevonden op 18 september. Door de vakantiedrukte vlak daarvoor was er niet veel tijd
om deze schouw zorgvuldig voor te bereiden,
maar door de actieve medewerking van de bezoekers en medewerkers van Matilo waren er
toch genoeg deelnemers met goed voorbereide
verhalen. Een belangrijk punt was de inrichting van het groen tussen het buurthuis en het
park, dat door de dichtheid het veld erachter
aan het zicht onttrekt en lastig is voor wandelaars met een rollator. Een ander vaker gemeld
punt is de bestrating: tegels liggen scheef en de
rijbanen vertonen kuilen en bulten. De losse
tegels veroorzaken akelige valpartijen. De
gemeenteambtenaren vertelden dat er weinig
aan gedaan wordt, omdat volgend jaar de riolering en dus de bestrating in de gehele wijk
wordt aangepakt. Maar de losliggende tegels
kregen wel de nodige aandacht. Tijdens de
wandeling werd er gewezen op plekken waar
bankjes zouden kunnen komen, vooral in het
belang van de oudere bewoners. Na een vorige
schouw zijn er al wat bankjes bijgeplaatst,
maar op de route zou nog meer geplaatst kunnen worden, zoals bij de jeu de boules baan.
Tenslotte wees Hans van Zonneveld erop, dat
het hout van de schommels en andere speeltoestellen in het veldje aan de Lekstraat aan
het verrotten was. Twee dagen later meldde
Hans dat het meteen gerepareerd was. Leve de
wijkschouw dus!!
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(Liesbeth Dijkdrent)

Communiceren is alles, daarom logopedie!
Logopediepraktijk in het Hof van Roomburgh, kennismaking met José Nijboer,
De juiste woorden vinden, goede zinnen maken en je boodschap duidelijk kunnen overbrengen aan een ander. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar soms gebeurt het dat de communicatie minder goed gaat. In dat geval kan de logopedist hulp bieden.

Volwassenen en kinderen

Ik vraag haar naar verschillen in benadering
van volwassenen en kinderen.
José: Werken met volwassenen en kinderen
is boeiend, je mag een stukje meekijken in
iemands leven.
Volwassenen kunnen vaak nog aangeven wat
ze eerst konden en zijn vaak daardoor heel gemotiveerd en werken hard om dat weer terug
te krijgen of te behouden.
Bij kinderen gaat het vaak om de verstaanbaarheid en jezelf duidelijk kunnen maken.
Uitdagende oefeningen maken is belangrijk.
Het oefenen is niet altijd leuk maar wel zinvol! Als ze dan vorderingen maken krijgen ze
er meer plezier in.
Geen mens is gelijk. Ieder heeft zijn eigen manier van omgang met zijn problemen op het
gebied van communicatie of eten& drinken.
Mensen leren kennen en uitzoeken op welke
manier je iemand het beste kan helpen, is
boeiend. Iedereen is weer anders en daarom
is er nooit een vaste behandelmethode die je
kunt toepassen en dat is juist wat José uitdagend vindt.

“Mijn kind kan nu contact
maken met andere kinderen,
zij kan weer lachen! “

(Foto: Rob Beurse)

José Nijboer heeft al meer dan 15 jaar ervaring. Zij heeft op verschillende plekken
gewerkt; onder andere in een revalidatiecentrum, verpleeghuizen en verschillende
praktijken.
In april 2019 heeft José de logopedie praktijk
in het Hof van Roomburgh overgenomen. Ze
vindt het prettig dat ze hier makkelijk contact
kan leggen met andere beroepsgroepen, zoals
de huisartsen, de fysiotherapeut en de verzorgenden. Afstemming tussen de disciplines is
belangrijk, omdat er vaak raakvlakken met
andere disciplines zijn.
Wat doet een logopedist?
Het is een veelzijdig beroep, zegt José.
Een logopedist behandelt kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten,
stem-, spraak-, taal- en/of slikproblemen.
José is gespecialiseerd in het behandelen van
logopedische problemen ten gevolge van een
neurologische aandoening.
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Denk bijvoorbeeld aan Parkinson, dementie
of een herseninfarct.

Wijkbewoner

José is geboren in Soest en heeft in verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Tien
jaar geleden is ze samen met haar echtgenoot
Meindert in Meerburg terecht gekomen. Een
praktijk dichtbij huis is erg prettig. Ze merkt
de laatste jaren dat er meer verbinding begint
te komen tussen Meerburg en Roomburg.
Het Park Matilo speelt hierin een belangrijke
rol denkt ze, want dit park verbindt de beide
wijken. Haar twee zonen Nick (16) en Kevin
(11) zitten hier allebei op de Scouting.
Wat is je wens voor de wijk in het
nieuwe jaar?
Doorgaan op de ingeslagen weg om de
saamhorigheid te vergroten. José denkt
hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van een
zanggroep in het buurthuis Matilo of in Hof
van Roomburgh, want zingen ontspant, geeft
plezier is een goede manier om je stem te
trainen.
Bij Logopedie Centrum José Nijboer worden
mensen van alle leeftijden behandeld,
van groot tot klein, in de praktijk of online!
Aanmelding kan telefonisch tel.nr
06 83 02 11 14 of via de website
www.logopediecentrumjosenijboer.nl

“Dank voor de hulp,
nu ik mij minder verslik
durf ik weer uit eten te gaan.”

(Reacties van cliënten en ouders)

Bij de behandeling gaat zij uit van de hulpvraag van de mensen.
Een aantal praktische voorbeelden:
w een gymdocent:
kan ik zonder keelpijn lesgeven?
w een man na hersenletsel:
kan ik weer een e-mail versturen en
het journaal begrijpen?
w ouders van een kind:
kan hij alle klanken goed zeggen zodat
iedereen hem kan verstaan?
w iemand met een spierziekte:
wat kan ik doen om mij niet zo vaak
te verslikken?
w ouders van een kind:
als zij iets zegt gooit zij de woorden door
elkaar, kan zij meer woorden en zinnen
gaan zeggen zodat zij met de andere
kinderen kan spelen?
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COMPUTERINLOOP
In Huis v/d Buurt MATILO

Setter Tony Ten Cate Naturana
damesmode
nachtmode
beenmode

Hoge Rijndijk 114
2313 KM Leiden
Tel. 071-5123578
dinsdag t/m vrijdag 9:30-13:00 en 14:00-18:00
zatererdag 9:30-17:00

Elias DDDD Cinderella Erfo

Robson Pill DMC Guttermann Falke

Opti-lon Prym Feetje Bunzlau Castle

fournituren
linnentextiel
ondermode

(Reini Hulsker)

Om half één druppelen zij één voor één binnen, 8 dames en één heer. De laptops en tablets worden geïnstalleerd, thee ingeschonken
en iemand heeft wat lekkers bij de thee meegenomen. De meeste van de bezoekers komen

hier al jaren. Zij hadden destijds verschillende
redenen voor hun eerste bezoek, redenen
die toch allemaal op hetzelfde neerkwamen:
handig(er) worden op de computer. Het overlijden of de achteruitgang in gezondheid van
de partner werd het meest genoemd als reden
om de computerclub te gaan bezoeken. “Ik
kon er niets mee, alleen afstoffen”, vertelt één
van de dames. Nu zit zij gezellig een spelletje
erop te doen in afwachting van het moment
dat één van de begeleiders, Micha of Leon,
tijd voor haar heeft. Want dat is één van de
grote voordelen van deze club, ieder komt met
zijn eigen leerwens en krijgt daarvoor individuele aandacht.

“En als je het na één keer
niet weet kan je het de volgende keer weer vragen”.

De één tobt met het afdrukken van etiketten,
dat maar niet wil lukken. Met veel geduld
komt Leon haar te hulp. “En als je het na één
keer niet weet kan je het de volgende keer
weer vragen”. Op mijn vraag of die twee wel
eens ongeduldig worden en gaan slaan, was
het lachende antwoord, dat dat misschien wel
eens goed zou zijn om het beter te onthouden.
Ze hebben er allemaal al veel geleerd en zijn
vol lof over de beide “leermeesters”. Zo vertelt
één van de deelnemers, dat zij heeft leren
Photoshoppen en laat een prachtig album
zien dat zij heeft gemaakt. Ook heeft bijna
iedereen er het internet-bankieren geleerd en
ook hoe zij dit veilig kunnen doen.
Maar zij zijn zeker van plan te blijven komen,
om nog bij te leren en voor de gezelligheid.
De groep heeft een sterke band, eet af en toe
met elkaar en maakt wel eens een uitstapje.
Het is er ontspannen en gezellig, de plagerijen
vliegen over en weer.
Voor wie een vraag over zijn pc heeft en er meer
uit wil halen een aanrader! Op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur in Huis van de buurt
Matilo. Er is ook een groep op woensdag van
12.30 tot 14.30 uur maar die zit al behoorlijk vol.
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African adventure!

3 november was het zover, African adventure! Het was een erg geslaagde dag met veel leuke activiteiten zoals Afrikaanse danseressen, een djembé workshop, een Afrikaanse wijnproeverij, een loterij met
fantastische prijzen en nog veel meer. Met ongeveer 75 bezoekers en veel hulp van de lieve vrijwilligers van het ‘Huis van de Buurt Matilo’ is het gelukt om genoeg geld op te halen voor MIVA. MIVA
zorgt er nu voor dat pionier Sonja in Kameroen een auto krijgt om alle gehandicapte kinderen in de
omgeving te helpen. Het doel is behaald!

Kerst in de wijk

(Ankie Verlaan)

Waar in mijn jeugdjaren iedereen in Nederland nog uitgebreid kerst vierde met een kerkbezoek en bijeenkomsten van de hele familie, zien we de laatste jaren dat die traditie afneemt.
Veel mensen gaan er even tussenuit in de kerstvakantie en de kerken halen bij lange na niet
het aantal bezoekers van vroeger. Het lijkt of Halloween het gaat winnen van de traditionele
Nederlandse feesten. Toch zijn er nog steeds populaire tradities die meer aan de decembermaand dan aan Kerst of het geloof gebonden zijn. De redactie van de ROME-krant vroeg
zich af hoe het met de viering in onze wijken staat met name onder bewoners uit een andere
cultuur. We hebben een aantal van hen ernaar gevraagd.
Fatima, geboren in Marokko en moeder van
vier kinderen, is moslima en viert geen kerstmis. Zij brengt de feestdagen door met man
en kinderen, maar doet dan niets speciaals. Zij
viert met haar familie uit Frankrijk nieuwjaar.
Voor haar zijn belangrijke dagen in het jaar
de Ramadan, het suikerfeest en het offerfeest,
waarbij lekker eten afgewisseld wordt met vasten. Haar kinderen beleven de Kerst slechts
als vakantie.

Ook Karima en haar man zijn Marokkaans en
moslim. Zij maken de vrije decemberdagen
gezellig met kinderen en familie. Zij hebben
geen kerstboom; vroeger toen de kinderen
nog klein waren vierden zij wel Sinterklaas. Zij
vertelt dat haar zwager, die met een Nederlandse vrouw is getrouwd wel ieder jaar een
kerstboom heeft.

De jonge Tensae is het kind van een Ethiopisch-Italiaanse vader en een Ethiopische
moeder. Zij zijn christelijk en vieren kerst met
familiebezoek en gezamenlijk eten.

In de flat op de Castellumweg woont de
familie Zariouh. De man komt uit Marokko,
zij, Marian, is geboren in Nederland en heeft
hier onderwijs genoten. Zij is gelovig islamiet, net als haar echtgenoot, maar kent de
overeenkomsten tussen het christelijk en het
islamitische geloof heel goed (haar kinderen
zijn allemaal vernoemd naar personen uit beide geloofsgemeenschappen). Het gezin viert de
islamitische feesten, maar de kinderen krijgen
ook onze typische Sinterklaas traktaties, als
speculaas en chocola. Ze vinden het allemaal
prettig om met kerst vrij te zijn en doen dan
leuke dingen, als familiebezoeken.
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Activiteitenkalender
2019 2020

Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden
Wo. 18 december vanaf 18.00 uur is er een Wijkmaaltijd in kerstsfeer
Inschrijven kan tot maandag 16 december in Huis v/d Buurt Matilo. Kosten zijn €7,50 per persoon.
Do. 19 december 15.30 Kerstborrel Huis van de buurt Matilo
Do. 19 december vanaf 19.00 uur is er een open dansavond. Iedereen is welkom.
Do. 2 januari is er weer een vuurwerk opruimactie. Volwassenen en kinderen gaan dan weer de wijk
schoonvegen. Doet u ook mee? Verzamelen om 10:30 uur bij Huis v/d/ Buurt Matilo.
Do. 9 januari vanaf 19.30 uur start er een nieuwe cursus stijldansen bij voldoende cursisten.

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

of neem contact op met Tineke Tegelaar: 071-5412515, E-mail: t.tegelaar@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 ezelfluisteren
Maandag, woensdag, donderdag en zaterdag: Hv/dB Matilo
van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: Buurtontmoetingplek (BOP), locatie Willem Klooslaan 15: van 13.00 tot 17.00 uur
pend! rsdag
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e
g
en
aa
Woensdag: Creatief Actief van 15.00 tot 17.00 uur
estdag en nieuwj
e
f
e
l
l
g
Deelname aan de activiteiten is kosteloos.
da
jn a
We zi g, oudjaars
Bekijk onze website voor ons aanbod en
stda
aanvullende informatie: www.zelfregiecentrumleiden.nl
2e ker

Steunpunt Stemmenhoorders

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 11 januari 2020
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

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,
Kom langs, ontmoet je buurtgenoten, schuif gezellig aan of help mee
als vrijwilliger. Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner 18.00 uur.
Reserveren via de Website: https://reserveren.restovanharte.nl/

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

1e en

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

Wijkenagenda uitgelicht december 2019 en januari 2020

Kijk voor de actuele agenda op de informatieborden bij de SPAR - Matilo - ZC Roomburgh

’t Trefpunt, Professorenpad 1, 2313 TA Leiden

Tel. 071 - 7074200, e-mail contactpersoon Jolanda Swart,
e-mail: j.swart@radiuswelzijn.nl
Website: www.radiuswelzijn.nl

koffie-inloop iedere maandag bent u van harte welkom.

Vanaf 1 december is onze locatie, ’t Trefpunt, een Een Goede Buur
locatie. Hier kun je iets afspreken, je vragen stellen, meedoen,
koffie drinken, informatie krijgen, activiteiten vinden, hulp vragen,
activiteiten doorgeven, ontmoeten, iets organiseren, wifi gebruiken, overleggen, en meer.
Kom gerust eens langs op de maandagochtend.
Tijd: 9.00 - 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: €3,50 p.p.

FILMMIDDAG 17 december

Iedere derde dinsdag van de maand kunt u kijken naar een mooie
speelfilm. Deze maand draaien wij een film die in het teken staat
van kerst. Deze ‘Beste film ooit’ uit 1946, met in de hoofdrollen
James Stuart en Donna Reed, speelt zich af op kerstavond.
Komt u kijken?
Tijd: 14.00 - 16.00 uur Kosten: €2,50 p.p.

VERTELMIDDAG

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een VERTELMIDDAG in het trefpunt, onder het genot van een kopje koffie
of thee is er ruimte om gezellig met elkaar te praten over de
dingen die u bezighouden of wilt delen. Petra is aanwezig
om deze middagen te begeleiden.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur Kosten: € 2,50 p.p.

Za. 14
Ma. 16
Di. 17
Wo. 18
Do. 19
Do. 19
Zo. 22
Ma. 23
Di. 24
Wo. 25
Do. 26
Di. 31

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

14.00
19.00
14.00
18.00
15.30
19.00
14.00
18.00
13.00-17:00
13.00-17:00
13.00-17:00
13.00-17:00

Muziekoptreden
Kerstdiner Resto van Harte
Filmmiddag
Wijkmaaltijd in kerstsfeer
Kerstborrel
Open dansavond
Muziekoptreden
KERSTBUFFET Roompot
Zelfregiecentrum
Zelfregiecentrum
Zelfregiecentrum
Zelfregiecentrum

ZC Roomburgh
ZC Roomburgh
’t Trefpunt
Huis van de buurt Matilo
Huis van de buurt Matilo
Huis van de buurt Matilo
ZC Roomburgh
ZC Roomburgh
Huis van de buurt Matilo
Huis van de buurt Matilo
Huis van de buurt Matilo
Huis van de buurt Matilo

Wo. 1
Do. 2
Ma. 6
Do. 9
Za. 11
Wo. 15
Za. 18

januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

12.00
11.30
10.00
19.30-21.30
9.30-11:45
16.30
17.00

Nieuwjaarsduik
Vuurwerk opruimactie
Koffie-inloop en buurt-soepie
Start stijldansen
Start cursus Fotografie
Wijkschouw Roomburg
Nieuwjaarborrel

Tuin van de Smid
Huis van de buurt Matilo
’t Trefpunt
Huis van de buurt Matilo
Brede School Arcade
Huis van de buurt Matilo
Huis van de buurt Matilo

Zo. 9 februari

10.00 - 15.00 Rommelmarkt, kraamhuur €5,- Huis van de buurt Matilo
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(Nadine Pronk)

Meer groen in Roomburg
De gemeente wil plekken waar veel bestrating is vergroenen. Meer groen maakt niet alleen
de woonomgeving aantrekkelijker maar is ook nuttig om de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress, te beperken en de biodiversiteit te bevorderen. Zou u ook graag meer
vogels, vlinders en bijen in onze wijk zien?
Er is een Groene-Kansen-kaart samengesteld
en enkele van de concrete vergroeningsplannen liggen in onze wijk. Roomburg is
erg versteend en is wat betreft hittestress een
aandachtsgebied. Kansrijke locaties door de
gemeente aangewezen zijn de troittoirs aan
de Agrippinastraat, het grote grasveld aan het
Pliniuspad, delen van de Briniostraat, en de
waterplas aan de Drususlaan, Octtavialaan en
Minervalaan. De ambitie is om deze plannen
nog dit jaar te realiseren.

"Samen aan de Slag"
De gemeente wil deze plannen het liefst aanpakken via het project ‘Samen aan de Slag’.
Met deze werkwijze maken bewoners en
gemeente gezamenlijk een nieuw ontwerp. Er
is dus ruimte voor initiatieven van bewoners.
De plantvakken kunnen uitgevoerd worden
met gemeentelijke, onderhoudsarme beplanting, maar als bewoners gezamenlijk een deel
willen adopteren of onderhouden kunnen er
ook luxere beplantingen worden gerealiseerd.
Een mooi voorbeeld van een Samen aan de
Slag project in onze wijk zijn de recent aangelegde geveltuinen aan de Junostraat.
Op 7 oktober was er een meedenksessie in
brede school de Arcade voor alle Roomburgers waar de vergroeningsplannen werden
toegelicht en we mochten meedenken over
de ontwerpen. De ontwerpen werden gepresenteerd op posterborden en groen- en
ontwerpspecialisten waren aanwezig om de

ontwerpen toe te lichten. Ik nam deel aan de
sessie over de Agrippinastraat en het Pliniuspad. Samen met de ontwerpsters hebben
we nagedacht over de meest ideale plaatsing
van de plantvakken in de verschillende delen
van de Agrippina straat. Het grasveld aan het
Pliniuspad is zeer geschikt om het aantal bomen in de wijk te vergroten en er kon gekozen
worden tussen verschillende ontwerpen die
varieerden in type bomen en de dichtheid.
De meerderheid van de aanwezigen was erg
gecharmeerd van een ontwerp met een half
open structuur en een aantal verschillende
typen bomen. We verlieten de avond vol
inspiratie en ideeën.
De ontwerpen worden momenteel verder uitgewerkt, met daarin meegenomen de suggesties van de aanwezigen. We hopen van harte
dat de plannen daadwerkelijk gerealiseerd
gaan worden!

Stuurgroep wijkenvisie

(Ankie Verlaan)

Elke maand vergaderen wijkbewoners die betrokken zijn bij Roomburg en Meerburg
met de wijkregisseur en wijkorganisaties over de uitvoering van onze wijkenvisie. Ook in
november werd er weer bekeken hoe het er nu bijstaat met de verwezenlijking van onze
plannen.
Horecapunt
Er is een aannemer gevonden voor de verbouwing in het
huis van de buurt voor de inrichting van een horecapunt.
Er wordt echter nog gezocht naar aanvullende middelen
voordat het werk echt kan beginnen. We houden goede
hoop dat we volgend voorjaar tijdens onze fiets- en wandeltochten al wel een tosti kunnen eten aan de rand van
het park.
De beeldschermen met nieuws uit de wijken zijn op 22
november opgehangen in de Spar, Matilo en het zorgcentrum Roomburgh. Met de Arcade is nog overleg over de
plaatsing van wijknieuws.
Het inrichten van groen rond de Minervalaan in Roomburg ter verbetering van de verkeersveiligheid loopt
goed. De plannen zijn gereed en nu is het wachten op het
geschikte moment voor het inzaaien en planten.
Park Matilo
Ook aan de aanpassingen in park Matilo wordt in deze
winter gewerkt, opdat in het voorjaar al het een en ander
te zien is. De bouw van een barak staat voor januari 2020
op de agenda.

De nieuwe jongerenwerker, Abdannor, heeft samen met
de jongeren diverse initiatieven ontplooid. Op 10 december wordt dit gepresenteerd en zullen wij in gesprek gaan
over de start van concrete activiteiten voor jongeren in het
nieuwe jaar.
Voor het komend jaar:
◆ Verbetering van de positie van ons
Huis van de Buurt Matilo.
◆ Inrichting en bereikbaarheid van de
IJsselkade/verbinding voorzieningen.
◆ Inrichting en gebruik Park Matilo, denk aan
concerten, theater, sportevenementen
Wilt u meer weten? Kijk op onze website roommeerburg.
nl/wijkenvisie
Wilt u meepraten? stuur een mail naar
ankie.verlaan@xs4all.nl

Uitnodiging Kerstborrel
19 december 2019 om 15.30 uur

Beste bewoners van Meerburg en Roomburg,
De stuurgroep wijkenvisie vindt het erg leuk om met u het
jaar 2019 af te sluiten met een kerstborrel.
Daarom bent u van harte uitgenodigd om dit samen te
vieren.
Voor de kinderen is er ook een activiteit.
“kinderwenshuis”. Een huisje waar de kinderen een wens
voor zichzelf kunnen doen of voor anderen.
Locatie: Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126
Datum: 19 december 2019
Tijd: 15.30 uur

Hieronder treft u de wijkwens kaart
Stuurgroep Wijkenvisie wenst u een gezond 2020
Wat wenst uw wijk toe?
Wilt u uw wens opschrijven, doe deze strook in de brievenbus van Huis v/d Buurt Matilo voor 18 december of
mail uw wens naar a.elali@libertasleiden.nl
De wensen worden in de grote kerstboom opgehangen en
u kunt deze tijdens de kerstborrel lezen.
Graag tot 19 december
Stuurgroep wijkvisie en goede Buur

wijkwenskaart
Ik wens de wijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Wijkacademie Meerburg

(Leila Paixao)

Ontmoeten doet er toe!
Vrouwen van uitlopende achtergrond maken
kennis met andere vrouwen in een persoonlijke en ontspannen sfeer. Samen eten en elkaars
maaltijd proeven zijn de verbindende factoren
in deze ontmoetingen. Iedereen is welkom!
Tijdens deze ontmoetingen praten mensen
met elkaar, maken ze elkaar nieuwsgierig. Ze
willen weten wie de ander is, waar zij vandaan
komt. Sommige vrouwen vragen wanneer de
volgende bijeenkomst is en wat we nog meer
samen kunnen doen. Regelmatig komen per-

soonlijk verhalen tevoorschijn: veel vrouwen
leven in isolement met hun kinderen, hebben
gemis aan familie en vriendschap. Maar ook
zijn er verhalen van veerkracht en doorzettingsvermogen: een nieuw leven opbouwen in
een ander land, stad, dorp of wijk. Een palet
aan ervaringen, deskundigheid en wijsheid.
Daarmee inspireren zij elkaar mee.
Ontmoeten doet er toe!
Voor meer informatie bel
Khadisha 0612109037
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(Walter Schrader)

Wie schildert

De verdwenen Rembrandt
De vroegst bekende werken van Rembrandt
bestaat uit een serie van 5 olieverf schilderijen die de Zintuigen verbeelden. Hij was
18 toen hij deze serie maakte, schilderde
nog wat grof maar met een ontegenzeggelijk
talent voor compositie, lichtbeheersing en
een scherp oog voor het menselijk detail,
de basis voor de ontwikkeling naar fabuleus
meesterschap. Vier van de vijf paneeltjes zijn
bewaard gebleven en de verbeelding van Het
Zicht waarin Rembrandt een wat dubieuze
marskramer brillen laat verkopen aan twee
slechtziende oudjes heeft een plaats gekregen
in de fantastische tentoonstelling in de Leidse

Lakenhal waarin een unieke verzameling van
werken van de jonge Rembrandt tot en met 9
februari te bewonderen is. Het vijfde paneeltje
De Smaak is verdwenen. Hoe zal dit schilderij
eruit hebben gezien , welke dubbele bodem
zal Rembrandt hebben verwerkt en wie figureerden in dit werk? De Leidse Historische
Wijnvereniging beschouwt het als een missie
de verloren smaak van Rembrandt figuurlijk,
maar vooral letterlijk boven tafel te krijgen
en vraagt fantasie en schilderkwaliteiten aan
te spreken. Wilt U meedoen aan deze missie
kijk dan op de website www.matilo.nl voor
verdere informatie over deelname.

Verkeersbericht:

(Ronald Peters)

Kanaalweg - Julius Caesarbrug
Omwonenden van de Julius Caesarbrug zijn
half november zelf al door de gemeente per
brief geïnformeerd: Het ontwerp is definitief.
De kruising van het fiets- en voetpad met de
Kanaalweg komt hoger te liggen, waardoor
het minder lastig zal worden om de brug op
te komen vanaf die kant. Jullie commentaren, geuit tijdens de bijeenkomst op 8 juli,
zijn gehoord en het ontwerp is er veel beter
door geworden. De trap is verdwenen en is
vervangen door een pad dat schuin richting
de Uhlenbeckkade loopt. Voetgangers die
richting Hoge Rijndijk willen, en geen trap
kunnen nemen, hoeven daardoor niet meer
om te lopen via het Van Vollenhovenplein. In
het eerste ontwerp was dat nog wel zo gepland. Zorgelijk vinden we wel dat de snelheidscamera op de Kanaalweg verdwijnt. De
gemeente geeft aan dat ze niet anders kan dan
zich te houden aan het landelijk beleid, dat
aangeeft dat er pas camera's geplaatst mogen
worden als daar aanleiding voor is. Daarbij is
de camera niet in het beheer van de gemeente
maar van het Openbaar Ministerie. Aangezien
er gelukkig nog nooit ernstige aanrijdingen

zijn gebeurd ter hoogte van de brug, plaatsen
zij er geen camera. De gemeente heeft nog wel
onderzocht of de camera een afschrikkende
werking heeft voor roodlicht negeerders en
hardrijders, en is tot de conclusie gekomen
dat de camera hier nauwelijks een effect op
heeft. Ze ziet ook daarom geen reden om
hem te laten staan. De werkzaamheden gaan
waarschijnlijk rondom de meivakantie van
het aankomende jaar plaatsvinden.

15 december 2019
nieuwe dienstregeling
van Arriva
Beste medebewoners,
Op 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling van
Arriva in.
Wat gaat er veranderen?
Op werkdagen, maandag t/m vrijdag, gaat er overdag een
nieuwe stadsdienst rijden: Lijn 7 tussen Leiden Centraal en
Zoeterwoude-Rd Heineken.
’s Avonds en in het weekend rijdt Lijn 187 via of naar de
halte Roomburg, maar niet op dezelfde manier als de
huidige Lijn 187.
Beide lijnen rijden richting station vanaf de halte Roomburg
de normale route maar nooit verder dan Leiden
Centraal. Voor de bestemmingen Leiden Alrijne ziekenhuis
en Oegstgeest Haaswijk moet er overgestapt worden op Lijn
8. Vooral op de terugweg is de aansluiting niet altijd goed.
De brillenverkoper, Rembrandt, 1624
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In de andere richting, vanaf CS, rijdt Lijn 7 de normale
route maar Lijn 187 rijdt 3 verschillende routes:
- Naar Boskoop, niet via Roomburg
(maandag-vrijdag overdag)
- Naar Boskoop wel via Roomburg 1 keer per uur
- Naar Roomburg via de Hoge Rijndijk en
Willem van der Madeweg 1 keer per uur.
Dit geldt ook voor de haltes Augustuspad en
Zorgcentrum Roomburgh.
Het is dus belangrijk om goed op te letten in welke bus u
stapt. Als bus 187 niet naar of via Roomburg rijdt moet u
lopen vanaf de Leiderdorpse brug.
Kijk voor actuele informatie,
zoals vertragingen of
uitvallen van ritten
op de Arriva-app.
Tineke de Ruijter
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Pedicure Loes

(Saskia Ridder)

lekker dichtbij in de wijk
Schoonheidsspecialiste en (medisch)pedicure Loes Hogendorp ontvangt haar klanten in
haar lichte en ruime praktijk in de Senecastraat. De ROME-krant gaat bij haar op bezoek
en vraagt haar tijdens een behandeling honderduit.
Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?
“Ik ben opgeleid als schoonheidsspecialiste
en pedicure en heb me twee jaar geleden
gespecialiseerd als medisch pedicure zodat ik
ook speciale voetzorg voor diabetespatiënten
kan bieden. Het meeste komen mensen voor
likdoorns en ingegroeide teennagels, maar
ik behandel bijvoorbeeld ook kalknagels. En
behandelingen als schoonheidsspecialiste doe
ik natuurlijk ook. Mensen kunnen voor diverse klachten komen, maar veel klanten komen
ook omdat een behandeling voor hen echt
een ontspanmomentje is. Dat kan ook.”

“Ik ben altijd blij als ik
mensen heb kunnen helpen”
Wil je je nog verder specialiseren?
“Ik heb echt iets met voeten, dus dan denk ik
aan speciale voetbehandelingen als mensen
kanker hebben, of voetreflextherapie. Maar
op het moment heb ik het druk genoeg met
m’n praktijk, ons jonge gezin en een verhuizing. Natuurlijk doe ik m’n verplichte scholing om bij te blijven, maar zo’n grote opleiding mag even wachten.”

Wat vind je leuk aan je werk?
“Ik vind het leuk dat ik gelijk resultaat zie van
mijn werk en dat mensen altijd blij zijn als ik
ze heb kunnen helpen. Dan zijn hun klachten
verholpen en kunnen ze weer pijnloos de
deur uit. En ik heb gewoon heel fijne klanten;
altijd vriendelijk of in voor een fijn gesprekje.
En als ze niets willen zeggen, kan dat natuurlijk ook. Ik heb gewoon een heel fijn beroep!”

Ook op zoek naar een pedicure of schoonheidsspecialiste?
Maak een afspraak met Loes, via nummer 06-38241733.
Senecastraat 8 in Roomburg.

Je praktijk heb je bij je ouders thuis,
hoe is dat?
“Heerlijk! Het is gewoon heel gezellig en
natuurlijk ook makkelijk voor mij. En m’n
ouders vinden het ook fijn dat ik nog zo vaak
over de vloer kom. Veel mensen komen al
jaren bij mij en kennen m’n ouders ook uit
de wijk, dus het is allemaal heel vertrouwd,
zowel voor mij als voor m’n klanten.”
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(van onze redactie)

Ons wijkblad is jarig, het viert een kroonjaar!

Tien jaar geleden opperde Diana Lepelaar tijdens de Jaarvergadering
van de wijkvereniging Roomburg het idee voor een wijkkrant. Zij bood
tegelijkertijd haar medewerking voor de vormgeving aan. Het kort
daarvoor toegetreden bestuurslid Erik Hulsker zag het wel zitten en
zij vormden de tweekoppige redactie. Zij vroegen Rob Beurse uit de
professorenwijk, die daar bemoeienis met de wijkkrant had om advies
en zochten een drukker. In oktober 2009 verscheen nummer 0 en in
december nummer 1 van de krant toen nog uitsluitend voor de wijk
Roomburg. Er zijn sinds de verschijning van nummer 1 veel veranderingen geweest. Diana Lepelaar heeft haar medewerking wegens
drukke werkzaamheden beëindigd, vervolgens heeft Lex Hogeboom
twee jaar de vormgeving verzorgd en is opgevolgd door Arjen van der
Wal. Die heeft het stokje in 2016 doorgegeven aan Micha de Bruin, die
nog steeds zijn creatieve talenten onbaatzuchtig inzet voor de ROMEkrant. De redactie prijst zich gelukkig, dat zij steeds vormgevers van
kwalitatief hoog niveau heeft kunnen vinden om de krant zijn aantrekkelijk uiterlijk te geven.

Een en een is twee
Ook in Meerburg waren er enthousiastelingen die op regelmatige basis
een wijkkrant maakten. Vanaf 2008 werd de ingedutte wijkvereniging
nieuw leven ingeblazen. Er kwam een nieuw bestuur en samen met
een aantal vrijwilligers maakten zij een paar keer per jaar een krant om
de bewoners te informeren over allerhande activiteiten en het laatste
wijknieuws. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het winkelcentrum
aan de IJsselkade. Hier kwam eind 2011, na twee jaar leegstand, eindelijk weer een nieuwe zaak in het winkelpand aan de Maasstraat.
Marcel van Rossum, Tweewielers de jonge nieuwe fietsenmaker ging
hier zijn geluk beproeven. Zowel Ankie Verlaan uit Meerburg als Liesbeth Dijkdrent uit Roomburg kwamen langs voor een interview voor
de wijkkrant. Marcel vond dat best gek en wij eigenlijk ook…..
Vanaf dat moment hebben we besloten de handen in een te slaan en
gingen we samenwerken. En dat beviel best, we leerden elkaar kennen
en ontdekten steeds meer raakvlakken.
In 2013 werd Park Matilo feestelijk geopend en vond ook het eerste
gemeenschappelijke wijkenfeest plaats in Park Matilo. In datzelfde jaar
startte de gezamenlijke wijkkrant. Er werd een prijsvraag uitgeschreven
voor de naam van de nieuwe wijkkrant, en dat werd de ROME-krant.
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Redactie ROME-krant
In de afgelopen jaren zijn er mensen gekomen
en gegaan. Soms vanwege een verhuizing,
of doordat ze andere dingen gingen doen.
De harde kern, bestaande uit Ankie Verlaan, Reini Hulsker en Liesbeth Dijkdrent
is gebleven, vanaf 2016 met versterking van
Gijsbert Groenveld. Daarnaast zijn er onze
onvolprezen vormgever Micha de Bruin, onze
free-lance medewerkers Saskia Ridder en
Liesbeth Boyce en twee fotografen Rob Beurse
en Marten Ris waar we altijd een beroep op
kunnen doen. En niet te vergeten onze vaste
groep vrijwilligers, gecoördineerd door Peter
Janssen in Meerburg en Liesbeth Dijkdrent in
Roomburg. Zij staan steeds weer paraat om de
2300 ROME-kranten eigenhandig bij u in de
bus te doen.
Met de inkomsten van onze adverteerders,
de subsidie van de gemeente, maar bovenal
door de inzet van alle vrijwilligers lukt het ons
steeds weer om drie keer per jaar een mooi en
informatief blad uit te brengen waar we trots
op zijn. Dat vinden wij een feestje waard!
Al uw reacties en felicitaties kunt u kwijt op
ROME-krant@wijkroomburg.nl

De eerste drukker zat in Rotterdam. In 2016
gingen we op zoek naar andere drukker. Het
liefst eentje die makkelijk benaderbaar was en
bereid was met ons mee te denken. Dit werd
Puntgaaf Drukwerk aan de Haven in Leiden.
Zij verzorgen het drukwerk van de ROMEkrant nu al voor het vierde jaar.
En naar volle tevredenheid!

Kennismaking met

(Reini Hulsker)

Geert-Jan Wijgergangs
Verbondenheid is het belangrijkste woord voor hem: verbondenheid met elkaar, verbondenheid met de school. Het gevoel dat je erbij hoort geeft veiligheid waaruit je de wereld
kunt verkennen en nieuwe dingen leren.
De nieuwe directeur van de Arcade, Geert-Jan
Wijgergangs, is een ervaren onderwijsman
met een duidelijke visie. Na het voltooien
van de Pedagogische Academie in Brabant
is hij in Zeist als leerkracht begonnen en
heeft zowat alle groepen van de basisschool
doorlopen en in alle soorten onderwijs, zoals
Jenaplan en Dalton les gegeven. In 1999 is hij
adjunct geworden op een school in Soest en
is daar in 2000 directeur geworden. Eerst in
Soestdijk, daarna in Soest-Zuid. In 2018 is hij
in Rijswijk aan de slag gegaan op een school
speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, maar
deze baan bracht hem niet wat hij ervan had

“Ik voel me hier als
een vis in het water.”
verwacht en toen de vacature bij de Arcade
langskwam heeft hij gesolliciteerd. Hij is blij
met zijn beslissing: “Ik voel me hier als een
vis in het water.” Hij vindt de sfeer op de
Arcade prettig, zowel ouders als kinderen zijn
vriendelijk. Met groot enthousiasme gaat hij
verder met de invoering van het kindgerichte
onderwijs, waar vorig schooljaar het startschot voor is gegeven. Inspelen op de vraag
van de kinderen en op wat zij nodig hebben is
de bedoeling. Het onderwijs aantrekkelijker
maken met thema’s, zodat kinderen ontdekkend kunnen leren. De brede school Arcade
werkt toe naar het maken van een groot kind
centrum, waar de kinderen vanaf hun babytijd tot en met de basisschool terecht kunnen.
Binnenkort gaat een aantal directeuren met
leerkrachten van diverse brede scholen uit
Leiden en omstreken naar Leeuwarden, waar
al veel ervaring is met deze vorm.
Uiteraard komt in deze tijd bij een gesprek
met een leerkracht de nood in het onderwijs ter sprake. Geert-Jan is het eens met de
acties, alhoewel de situatie bij de Arcade in
vergelijking nog redelijk goed is. In Leiden is
een pool van invalkrachten, waarop bij ziekte
van een leerkracht een beroep kan worden
gedaan. Maar als er veel zieken zijn kun je wel
eens achter het net vissen. Gelukkig kan de
Arcade een beroep doen op “meester Cees”.
Een gepensioneerde leerkracht, die altijd bereid is weer een poosje voor de klas te staan.
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“Laat jezelf niet
gek maken”
En als de nood echt aan de man komt helpt
het motto van de nieuwe directeur: “Laat
jezelf niet gek maken” zeker om de rust te
bewaren. En het -dringende- advies dat hij wil
meegeven aan leerkrachten en ondersteunend
personeel, om in het weekend en vrije tijd
geen schoolmail te lezen, lijkt mij een zegen.
Een baas, die niet van je verwacht dat je 24
uur paraat bent, maar je dat zelfs ‘verbiedt’,
waren daar maar meer van.
Geert-Jan woont in Woubrugge met zijn
verloofde. Hij vindt de rust van een kleinere
plaats erg plezierig en heeft vooralsnog geen
behoefte om zich in Leiden te vestigen.
(Foto: Rob Beurse)
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De geschiedenis van Roomburg:

(Ankie en Marten)

een rijk Romeins verleden

In elke editie van onze ROME-krant besteden we aandacht aan de geschiedenis van onze
wijken. De Besjeslaan en het huis van de buurt Matilo zijn al aan de orde geweest, maar nu
is de nieuwste wijk, Roomburg, aan de beurt. En ook al lijkt daar van een lange geschiedenis nog geen sprake te zijn, toch is die er wel.
Er is al enige tijd verwarring over de precieze
grens tussen Meerburg en Roomburg. Het
park Matilo wordt toegewezen aan de wijk
Roomburg en de Hoge Rijndijk en de Besjeslaan blijken nu ook tot Roomburg te behoren,
terwijl altijd gedacht werd dat dat gebied bij
Meerburg hoort. Die verwarring blijkt niet
nieuw te zijn: op een oude kaart uit 1874,
waarop de middeleeuwse grenzen nog te zien
zijn, staat dit gebied benoemd als Room- of
Meerburgerpolder. Ook toen dit gebied nog
bij Zoeterwoude hoorde, was er dus al verwarring over de benaming. Voor de bewoners
en de bezoekers zal het weinig uitmaken. Hun
ankerpunten zijn de Besjeslaan, de Annahoeve en het Fort Matilo.
Rijk Romeins verleden
In de tijd dat er begonnen werd met de
ontwikkeling van de wijk Roomburg werden
opgravingen gedaan die wezen op een rijk
Romeins verleden. Dit heeft ertoe geleid dat
de nieuwe wijk werd opgezet op basis van
Romeinse stratenpatronen. De indeling van
Roomburg bestaat uit zones met elk een eigen
karakter: de Historiewijk, de Energiewijk en
de Landschapswijk. De Historiewijk verwijst
naar het Castellum met de bakstenen bouw,
houten kozijnen en rode pannendaken. Ook
in de andere bouwkavels is de historie het
uitgangspunt.
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Er werd gebouwd tussen de oude verkavelingslijnen, die worden aangegeven door
waterpartijen en straatwanden. De indeling
van het park laat eveneens het verleden zien
in de stadstuinen en de patronen van de wandelpaden.
Stadsontwikkeling
We proberen steeds aandacht voor het Romeinse verleden te trekken, maar ook de tijd
erna geeft een boeiend inzicht, denk aan de
stadsontwikkeling. Dit hele gebied behoorde
lang bij Zoeterwoude, ook toen in 1912 de
aanleg van het Rijn-Schiekanaal startte. Vroeger stroomde daar de Roomburgerwetering
en daarvoor het kanaal van Corbulo. In 1920
droeg Zoeterwoude het gebied ten noordoosten van het kanaal aan Leiden over en werden
er huizen gebouwd. In 1966 werd de rest van
het gebied officieel overgedragen, waar toen
al gebouwd werd aan de Rivierenwijk. In die
tijd was er een grote behoefte aan woningen
net als in het begin van deze eeuw en nu. De
duizend woningen die in Roomburg werden
gebouwd waren toen, dacht men, de laatste

kans op een stadsuitbreiding. Ook het woonwagenpark moest voorzien in een groeiende
behoefte. Dat is op archeologische grond
gebouwd, waarvoor dit parkje eerst een meter
opgehoogd moest worden.

Aantrekkingskracht van de Limes
Al met al was het geen verkeerde keus van de
gemeente Leiden om in dit gebied de stadsuitbreiding te verwezenlijken. Dat blijkt ook
wel uit de zeer geringe leegstand die wij hier
kennen. Nu werken we aan de bekendheid en
aantrekkingskracht van dit deel van de Limes.
We willen graag meer fietsers en wandelaars
trekken, die over de Julius Caesarbrug naar
Matilo geleid worden, door een wijk die ze
meteen een geschiedenisles geeft.

Meer over dit gebied is te lezen in het
boek “Matilo, Rodenburg, Roomburg” van
C.R. Brandenburgh en
W.A.M. Hessing.
Geïnteresseerd?
U kunt dit boekje kopen bij onze
eigen SPAR aan de IJsselkade.
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Plezier in park Matilo,
zonder herrie en
overlast.
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Handen uit de mouwen!!!
Gewapend met schoffel en hark, snoeischaar en zaag lopen
er kinderen in beige scoutingblouse door het Matilopark.
Als ik wat dichterbij kom, zie ik dat het verkenners zijn
van de Cobratroep van Scouting St. Jozef.
Deze groep bestaat uit jongens van 11-15 jaar en elke
zaterdag hebben zij opkomst van 15:00 uur tot 17:15 uur.

Vandaag gaan zij onder leiding van een hovenier helpen om het Matilopark te onderhouden. Snoeien van struiken, grassteken en vervolgens
alles zoveel mogelijk opruimen. Voordat zij aan het groenonderhoud
beginnen openen zij gezamenlijk bij de vlaggenmast. Een van de 3
patrouilles hijst de vlag en leest de wet van de verkenners voor.

Na de opening kunnen ze allemaal aan de slag. In twee groepen gaan
ze uiteen, de snoeiers en de stekers. De snoeiers krijgen eerst instructie
hoe ze veilig zaag en snoeimes dragen. Daarna gaan ze met de hovenier naar een aangewezen stuk en al gauw zijn de jongens hard aan
het werk. Naast het snoeien van struiken moet ook bamboe worden
weggehaald. Als snel hebben een paar jongens door dat je daar goed
mee kan zwaardvechten.
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(Liesbeth Boyce)

In de tussentijd is de andere groep wegwijs
gemaakt in het afsteken van gras. Met schoffel en hark worden grote lappen gras van de
paden afgehaald. En al gauw komt er wel een
halve meter voetpad bij het bestaande pad.
Terwijl ze bezig zijn wordt er lekker gekletst
over van alles en nog wat.

Na een flink uur werken is het tijd voor limonade bij het kampvuur, want koud is het wel!
Na de pauze wisselen de groepen van klus
zodat de motivatie er nog even in blijft. Tegen
17:00 uur wordt er aanstalten gemaakt om op
te ruimen. Al het gereedschap wordt verzameld, takken verzameld en gezamenlijk wordt
er afgesloten bij de vlaggenmast. De patrouille mag de vlag weer naar beneden halen en
opvouwen. Terwijl iedereen naar huis gaat is
het voor de patrouille van dienst nog even tijd
voor de afwas.

Volgende week is er weer een reguliere opkomst, dan leren de verkenners weer knopen
maken, hoe je tafels kan bouwen van palen en
is er tijd voor leuke spellen.
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KINDERPAGINA
Dit spel is hetzelfde als sudoku maar dan met tekeningen.

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 u e-mailadres door. Dan krijgt u een berichtje
als uw aanvraag klaar staat.
24 en op 31 december zijn ze tot 1600 uur open; op
25 en 26 december en op 1 januari zijn ze gesloten.

De zusjes Carina, Nynke en Gemma Stokking
hebben samen deze pagina gemaakt!
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

1-1-2020

12.00 uur

Klimaatduik
De tuin van de smid

Duik je mee voor meer diversiteit in de polder? Kom dan op 1 januari
naar De tuin van de smid voor de 'klimaatduik'.Om 12 uur luiden we
2020 in met een ferme duik vanaf de natuurvriendelijke oevers.
Na afloop is er voor iedereen een lauwe douche en een warm drankje.
aanmelden via info@detuinvandesmid.nl

Beste wijkbewoners,
op zaterdag 18 januari 2020 is er een

NieuwjaarsBorrel
in

U bent van harte uitgenodigd om
samen met ons te proosten op 2020
met een hapje en een drankje.

graag tot dan,
Team Matilo
Wijkverenigingen
Room- en Meerburg

De ROME-krant is
natuurlijk gedrukt
op FSC-papier.
De grondstof voor
dit papier is
afkomstig uit
verantwoord
beheerde bossen.
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Redactie:
		
Eindredactie:
Huisfotograaf:
Vormgeving:
Drukwerk:
Wij danken onze fotografen:

Colofon

Ankie Verlaan, Gijsbert Groenveld, Peter Jansen,
Reini Hulsker, Saskia Ridder, Liesbeth Boyce
Liesbeth Dijkdrent
Marten Ris
Micha de Bruin
Puntgaaf drukwerk, Leiden
Rob Beurse, Marten Ris, Gerard Slokker

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

