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De lente en het paasfeest breken aan en dan is het weer tijd voor een nieuwe 
ROME-krant. De redactie heeft besloten om in deze roerige tijden vanwege het 
Corona-virus, toch de vertrouwde krant uit te brengen zoals we gewend zijn. 
Wij weten nu niet hoelang deze crisis zal aanhouden. Waarschijnlijk zullen veel 
aangekondigde evenementen worden afgelast. Checkt u daarom de berichten op 
de website roommeerburg.nl en de informatieborden bij de Spar, Roomburgh 
en Matilo.

Er is veel gebeurd sinds onze kersteditie: de hoveniers van de gemeente probeer-
den de entree naar ons park op te vrolijken met nieuwe beplanting, maar de wa-
teroverlast belemmerde de voortgang daarvan. We gaan in de komende maanden 
zien hoe de bloemen echt gaan bloeien. In diezelfde tijd voelden de bezoekers 
van ons buurthuis Matilo de spanning bij de personeelsleden en vrijwilligers van 
Libertas, vanwege de aanbesteding die de gemeente in gang heeft gezet. Gelukkig 
zijn er ook leuke zaken die onze aandacht krijgen. Zo zal er op 7 juni aanstaande 
voor de jeugd een sportief toernooi gehouden worden en is er op 17 mei een 
filmmiddag over Oud Leiden in Huis van de Buurt Matilo. 
In deze wijkkrant besteden wij weer aandacht aan de geschiedenis van onze 
woonomgeving en leest u over bestaande en nieuwe bedrijven in onze wijken. 
Onze redactie was blij verrast met het spontane aanbod van twee wijkbewoon-
sters om een terugkerende rubriek te schrijven over duurzaam wonen en leven! 
Zij geven daar ieder een eigen invulling aan. 

Er was veel belangstelling van bewoners, jong en al wat ouder, voor de wijk-
schouw die op 15 januari in Roomburg plaatsvond. Op pagina 22 treft u hiervan 
een fotoverslag aan. De aangestipte problemen werden grotendeels direct opge-
lost door het wijkserviceteam. Sommige zaken zouden worden meegenomen in 
de plannen van vergroening en/of herinrichting. Om deze plannen uit de doeken 
te doen, hebben wij de wijkbeheerder, Ewout Nieuwenhuijs uitgenodigd voor de 
Jaarvergadering van de Wijkvereniging Roomburg. Deze was gepland voor 16 
april, maar hebben wij inmiddels uitgesteld tot in het najaar. 
De aanrijroutes voor de Julius Caesarbrug gaan in de zomer op de schop. Voor-
al de inwoners van Roomburg zullen daar tijdelijk veel ongemak door kunnen 
ervaren. De brug staat ook centraal in een artikel dat in deze ROME-krant te 
vinden is. Wij hadden een gesprek met de brugwachters. Mist u het niet!

Naast leesplezier, wensen wij u veel sterkte toe in deze tijd van afzondering en 
spreken de hoop uit, dat we snel weer ons normale leven kunnen oppakken. 

Veel leesplezier gewenst,

Ankie Verlaan Gijsbert Groenveld
Voorzitter Voorzitter a.i.
Wijkvereniging Wijkvereniging
Meerburg Roomburg

Voorwoordinhoud

Openingstijden:
ma. t/m zat. van 08.00 - 21.00 uur

zondag van 09.00 - 19.00 uur

IJsselkade 42
2314 VM Leiden
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Vrijwilligers  
Naast de vaste activiteiten zijn er nog talrijke 
andere bijeenkomsten. Dit wordt allemaal 
mogelijk gemaakt door drie vaste krachten en 
zeker 62 vrijwilligers. De spil is coördinator 
Tineke Tegelaar. Zij onderhoudt het contact 
met de vrijwilligers, die in twee groepen zijn 
te verdelen. Jan en Mohamed zijn bijvoorbeeld 
regelmatig in het gebouw te vinden, zetten 
koffie en thee, maken de ruimtes in orde en 
verrichten hand- en spandiensten. Er zijn 
bewoners uit de wijk die soms een heerlijke 
maaltijd bereiden en er zijn altijd helpen-
de handen voor het maken van hapjes voor 
bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie. 
Daarnaast zijn er de vrijwilligers, die met hun 
eigen groepje een activiteit verzorgen, zoals de 
gymclubs, de bridgeclubs en de klaverjasclub. 
Naast het coördineren van de activiteiten van 
de vrijwilligers behoort het beheer van het 
gebouw ook tot Tinekes taak. En zij doet de 
administratie en de financiële verantwoor-
ding. 

Met elkaar  
Sociaal werker Leila Paixao richt zich op 
ondersteuning van ouders en opvoeders van 
kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. 
Met de spelenkar (een kar met speelgoed) 
stimuleert zij het buitenspelen en zorgt voor 
een veilige omgeving waar kinderen kunnen 
leren samen te spelen, onderhandelen en 
ruzies oplossen. Zij heeft daarbij een signale-
ringsfunctie en kan advies geven bij opvoed-
problemen. Naast het werken met kinderen 
ondersteunt zij de wijkacademie samen met 
collega’s Manon en Sami, die helaas niet bij 
dit gesprek aanwezig kunnen zijn. Tijdens de 
bijeenkomsten gaan de vrouwen met elkaar in 
gesprek. Levensverhalen van de deelnemers 
zijn het uitgangspunt om van elkaar en met el-
kaar te leren. Zij bepalen zelf welke vragen en 
onderwerpen zij belangrijk vinden. Eventueel 
kan een deskundige worden uitgenodigd. De 
wijkacademie gaat uit van de eigen kracht en 
mogelijkheden. Wil je mensen uit de buurt 
leren kennen; wil je hulp ontvangen of zelf

Ontwikkelen en ondersteunen  
Sociaal werker Ali el Ali verzorgt de con-
tacten met de wijkverenigingen en andere 
bewonersorganisaties, zoals VvE’s en huur-
dersverenigingen. Ali heeft de bewoners van 
Meerburg ondersteund bij het oprichten van 
de wijkvereniging en bewonerscommissies. 
Ook bij het ontwerpen van het Matilopark en 
het ontwikkelen van de wijkenvisie heeft hij 
ondersteuning geboden. Hij heeft met Inge 
Bosch van de wijkvereniging Meerburg het 
project ‘Eenzaamheid in de wijk’ opgezet, 
waaruit het koffiedrinken op maandagochtend 
is voortgekomen. Daarnaast werkt hij ook aan 
projecten in het Roodenburg district en in de 
binnenstad.
Ook blijkt hij een geweldig meubelmaker te 
zijn, die een prachtige tafel aan het maken is 
van het hout dat met de donatie van de ‘Sin-
gelloop’ is gekocht. Schitterende verbindingen 
zonder een spijker, schroefje of likje lijm. 
Prachtig!

Open centrum  
Tineke, Leila en Ali vertellen alle drie met veel 
enthousiasme over de groei van het buurthuis 
van een vrij naar binnen gerichte organisatie 
naar een open centrum, waar de buurtbewo-
ners met ieder probleem terecht kunnen en 
graag komen voor de gezelligheid, een potje 
schaken of biljarten. Dit raakt ook steeds 
meer bekend in de buurt, zoals uit het volgen-
de blijkt. Op een ochtend kwam Tineke om 
kwart over acht binnen en nog voor zij haar 
jas had uitgetrokken zag zij een vrouw met 
een klein kind voor de deur staan. Zij was in 
paniek, was haar sleutel vergeten en kon haar 
huis niet meer in. Zij is getroost met een kopje 
koffie en Tineke is gaan telefoneren met de 
woningbouwvereniging. En na enig soebatten 
is het gelukt: er kwam een medewerker van de 
woningbouwvereniging en deze heeft de deur 
geopend voor de vrouw zonder dat het haar 
een vermogen kostte. Ze denken alle drie met 
veel plezier terug aan dat moment, waarin het 
buurthuis zo adequaat heeft kunnen helpen.

Nog leuker  
Deze drie werkers zijn voortdurend op zoek 
naar activiteiten ter ondersteuning of afleiding 
van de bewoners waardoor Matilo nog leuker 
wordt. Jaarlijks is er de kerstmaaltijd, de 
nieuwjaarsbijeenkomst en regelmatig wordt 
een rommelmarkt georganiseerd. En nu zijn 
zij aan het brainstormen over een Leidse mid-
dag of avond met films en informatie over het 
Leiden van vroeger. Door hun betrokkenheid 
bij dit werk is het buurthuis tot een bloeiende 
organisatie uitgegroeid waar voor ieder iets 
van zijn gading is te vinden. 

hulp geven ben je hier aan het goede adres. 
Er is inmiddels een vast groepje mensen, 
dat hieraan mee doet en zij besteden iedere 
derde vrijdag van de maand aan het verhogen 
van hun schoonheid, dus een maskertje, een 
verzorgende crème en dat soort dingen. Ook 
lunchen zij eenmaal per maand gezamenlijk; 
zij nemen dan allemaal iets mee en genieten 
van elkaars gezelschap.

In ons huis van de   buurt is altijd wat te doen!(Reini Hulsker)

Toen ik op een dinsdagochtend het Huis van de Buurt Matilo binnenwandelde voor een 
gesprek met Tineke, Leila en Ali gonsde het daar al van de bedrijvigheid. Zes man stond zeer 
geconcentreerd te biljarten, aan de tafel zaten een paar dames met een kopje koffie onder 
handbereik de krant te lezen en in de grote zaal was de schildersclub bezig met het uitpakken 
van hun materialen. Om één uur zou een bridgeclub het gebruik van de grote zaal overne-
men, om die om half vijf weer af te staan aan een gymclub. Zo gaat het iedere dinsdag en de 
overige dagen is er dezelfde gezellige drukte. Als dit nieuwsgierig maakt naar wat het buurt-
huis nog meer te bieden heeft kijk dan naar het overzicht hiernaast.

(foto: Rob Beurse)

(foto: Rob Beurse)
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(Ellen Massaro)

Als je minder spullen hebt, nemen ze minder 
ruimte in je huis in, hoef je minder vaak te 
zoeken naar iets, is het sneller opgeruimd en 
kun je makkelijker schoonmaken. Dat levert 
tijd en plezier op! 
En hoe minder spullen je koopt, hoe beter het 
is voor het milieu. De fabricage van spullen 
heeft namelijk de grootste impact op ons 
dagelijks leven. Lees het boek ‘De verborgen 
Impact’ van Babette Porcelijn, als je hier meer 
over wilt weten. 

Je hoeft niet heel minimalistisch te gaan leven, 
maar je kunt een aantal dingen doen om jezelf 
- en het milieu - meer 'lucht' te geven.

• Koop alleen spullen die je echt nodig hebt, 
 en dan spullen van goede kwaliteit, 
 zodat ze lang meegaan 
• Koop zoveel mogelijk tweedehands, 
 of probeer eens een ruilactie 
• Bekijk steeds kritisch welke spullen je hebt; 
 gebruik je alles wel? Haal regelmatig eens 
 een kast of hoek leeg en zet alleen terug wat 
 je echt gebruikt of wat dierbaar is - 
 wat je wil bewaren?
• Geef al je spullen een vaste plek - 
 en de mooiste spullen een ereplek :)
• De Kringloopwinkel of Marktplaats is blij 
 met de spullen die je niet (meer) gebruikt! 
 Kijk ook eens op www.inzameldoelen.nl 
 voor donaties aan een goed doel 
• Leen of deel spullen die je niet vaak nodig 
 hebt. De ‘Nextdoor’ buurtapp kan daar een 
 grote rol in spelen - en doet dat ook al. 
 Ben je er al lid van?

Gelukkig zijn al veel mensen zich bewust van 
de spullenovervloed. De kringloopwinkels 
doen het goed en de recycling en upcycling 
industrie groeit ook. Tiny Houses en de 
boeken ‘Stuffocation’ (‘Ontspullen’) van James 
Wallman en bijvoorbeeld ‘Opgeruimd’ van 
Marie Kondo zijn niet voor niets zo populair 
geworden. Van te veel spullen worden mensen 
onrustig en ongelukkig. Als organizer weet ik 
maar al te goed hoe mensen zich ‘bevrijd’ voe-
len als ze weer ruimte in hun huis hebben, en 
alles een logische plek heeft. Hoe fijn is het als 
je eindelijk die rommelkamer als werkkamer 
kan gebruiken. Of als je snel een schroeven-
draaier kunt vinden.

Genoeg spullen!
In een terugkerende rubriek, zal Ellen Massaro vanuit haar professionele achtergrond 
steeds een aspect van Duurzaam leven en wonen belichten.

Hoe minder spullen, hoe meer ruimte en tijd we hebben. En hoe minder spullen we kopen, 
hoe beter het is voor het milieu. Hoe zit dat? 

(fo
to

: R
ob
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eu
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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<

Caesar - Jupiter - Livius.

Caesar - Jupiter – Livius.

Dorpse rust en stadse drukte dus.

Ochtendschemer; honden- baasjes groeten elkaar hier.

SUV ’s rijden naar de A4.

Onder het ochtend gelui van de Goede Herder.

Trekt een lint van fiets - en bakfietslichtjes verder.

Bezoekers van Spar en Apotheek gaan op pad.

Statige bocht van 187 naar het centrum van de stad.

Een enkele sloep dobbert nog aan de steiger.

Daar, een laag overvliegende reiger.

Glas klettert in de ophaalwagen.

Topzwaar, kan Picnic toch de lasten dragen?

Het schemert weer, als bij het dag begin

De stroom van fietsers keert de wijk weer in.

En ieder ander komt vroeg of laat weer thuis.

Avondgelui klinkt weer uit het Meerburger Huis.

Stadse drukte en dorpse rust dus

Julius Caesar - Jupiter - Livius.

Charles Schuring



Hof van Roomburgh 4,
2314 ZB Leiden

                            
Tel. nr.:

06-83021114 
 

Email:
logopediecentrumjosenijboer@gmail.com

Communiceren is alles,
daarom logopedie!
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Vrijwilligersprijs
Zorgcentrum Roomburgh

(Willeke Wieman,
Coördinator vrijwilligers)

In januari werden de vrijwilligers van Room-
burgh verrast met de vrijwilligersprijs die elk 
jaar toegekend wordt door het CDA in Lei-
den. Deze Joop Walenkamptrofee genoemd 
naar de betreffende wethouder van 1990-1996 
in Leiden had altijd oog voor personen of 
instanties die opvallen met hun inzet voor de 
Leidse samenleving. In december 2019 waren 
leden van het CDA al in Roomburgh op be-
zoek geweest i.v.m. een oliebollenactie.
Door het contact en gesprekken met onze 
vrijwilligers waren zij diep onder de indruk 
van hetgeen hier in Roomburgh allemaal voor 
onze bewoners wordt gedaan. 
Onze vrijwilligers staan dan ook zeven dagen 
per week klaar voor de bewoners en bieden 
een luisterend oor, assisteren bij activiteiten, 
verzorgen een klassieke muziekmiddag, orga-
niseren uitstapjes en feestjes, brengen vers ge-
kookte maaltijden rond, koken op de afdeling 
kleinschalig wonen en rijden mensen uit de 
wijk naar de dag verzorging of bewoners naar 
het ziekenhuis als dat nodig is.

De vrijwilligersprijs in de vorm van een verzil-
verde schaal met de inscriptie “Voor alle vrij-
willigers van Roomburgh” schittert prachtig in 
onze lounge op de zwarte vleugel zodat deze 
voor iedereen zichtbaar is. Mocht u Room-
burgh bezoeken neem dan eens een kijkje in 
de lounge en misschien inspireert het ook u 
om vrijwilliger te worden bij Roomburgh!

Roompot
In 2015 zijn wij, in samenwerking met Radius, gestart 
met één keer per twee weken op woensdag van 18.00 uur 
tot 20.00 uur dineren in het restaurant van Zorgcentrum 
Roomburgh.

De avonden zijn bedoeld voor mensen uit ons huis, de 
aanleunflats en de wijk.
Er is een keuze uit twee menu’s. De kosten zijn €10,00, 
exclusief een drankje maar inclusief het eventueel ophalen 
en thuisbrengen door onze chauffeurs.

Door reorganisatie en overname van Radius gaat Room-
burgh dit per 1 april 2020 helemaal overnemen.

Opgeven kan tot vóór 9.30 uur op de maandag vooraf-
gaand aan de maaltijd via de receptie van Roomburgh op 
telefoonnummer 071 5892200 of via de mail op
info@roomburgh.nl

Bij de receptie zijn de te kiezen menu’s bekend. 
De komende Roompotten zijn op 
22 april, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli 2020.
We hopen u graag een keer te ontmoeten in ons mooie 
restaurant!

Team Roompot

Resto van Harte
Iedere maandagavond kunt u dineren bij
Resto van Harte in Roomburgh Leiden. 

Wat is Resto van Harte?
Resto van Harte is een sociaal buurtrestaurant.
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en genieten samen van 
een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner.
De prijs is € 7,- Iedereen is welkom om te komen eten. 
Iedereen is ook welkom om als vrijwilliger te helpen. 

Kom langs, ontmoet je buurtgenoten, schuif gezellig aan of 
doe mee. Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner 18.00 uur.

Reserveren via de website reserveren.restovanharte.nl
tot 12.30 uur op de dag van uw komst.
Liever telefonisch reserveren? Dat kan maandag t/m vrij-
dag tussen 09.00 en 12.30 uur (35 ct. per gesprek plus uw 
gebruikelijke belkosten) 
Tel.: 0900 900 3030

(Margot de Groot,
Coördinator Restaurant en Catering)
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Wijkenvisie

Wijkhart
Het nieuwste project waaraan wordt gewerkt 
is de ontwikkeling van een groen en bruisend 
wijkhart. Frank Kalshoven, landschapsar-
chitect van de gemeente en ontwerper van 
Park Matilo maakte voor de lezers van de 
Romekrant een stripverhaal om dit plan uit te 
beelden. Zie de pagina hiernaast. Wij hopen 
dat dit stripverhaal tot de verbeelding spreekt. 
Het is een eerste schets waar hij graag verder 
met ons over in gesprek wil gaan.
Mocht u nu al ideeën of suggesties hebben, 
stuur deze dan naar: wijkregie@leiden.nl 

Park en horeca
De aanplant van bollen en bloemen rond de 
ingangen van het park is heeft vertraging op-
gelopen door het aanhoudende natte weer van 
de afgelopen maanden. Alle plannen rond het 
park, zoals de bouw van Romeinse barakken, 
wachten op een vrolijke lente. Een belangrij-
ke troef om Park Matilo meer bekendheid te 
geven, is de bouw van een horecagelegenheid 
aan de achterzijde van het buurthuis. Wij 
verwachten dat de opening daarvan meer 
buurtbewoners trekt, maar ook meer fietsers 
en wandelaars die de Limes verkennen. Onze 
vertrouwde partner Libertas heeft hier veel 
energie in gestoken en dat is beloond: op 16 
maart is de aannemer aan de slag gegaan met 
de verbouwing. Volgens de planning zullen 
de werkzaamheden eind mei zijn afgerond, 
waarna de feestelijke opening zal plaatsvin-
den. Wanneer de datum bekend is, wordt deze 
vermeld op de website roommeerburg.nl en 
op de informatieborden in de Spar, Room-
burgh en Matilo. 

Jongerenparticipatie
Voor de jeugd gaan de ontwikkelingen helaas 
niet zo snel. Stichting Moio heeft zich enige 
tijd in de wijken beziggehouden met het be-
naderen van jongeren. Het belangrijkste effect 
daarvan was de ontmoeting met het college 
van B&W in het park, maar daar bleef het bij. 
De door Libertas voor een paar uur aangestel-
de jeugdwerker heeft al snel gekozen voor een 
andere baan. Met zijn opvolger, Tarik, spra-
ken wij over diens ideeën over jongerenwerk. 
Meer hierover leest u op pagina 17 van deze 
krant. 

IJsselkade Proefbuurt
De gemeente is in september 2018 een proef 
gestart van twee jaar om ondernemers en 
bewoners met vernieuwende ideeën voor de 
IJsselkade en omgeving extra kansen te bie-
den. Door soepele regels kan een ondernemer 
zijn innovatieve of creatieve ideeën sneller 
en gemakkelijker realiseren. Dat kan zijn een 
nieuwe shop-in-shop, een terras op het plein, 
een evenement of een workshop voor klan-
ten. Helaas lijkt het erop dat dit initiatief een 
stille dood is gestorven. De ambtenaar die 
verantwoordelijk was voor het stimuleren en 
het verzamelen van de initiatieven, was al snel 
uitgevallen en er was geen vervanger beschik-
baar. In de laatste stuurgroepvergadering 
hebben wij aangedrongen op een snelle actie 
vanuit de gemeente, om het contact met de 
ondernemers op de IJsselkade hierover op te 
pakken, want de proef met de regelluwe zone 
is nog maar een half jaar van kracht. 

Dus ondernemers,
grijpt uw kansen

voor het komend zomerseizoen!

(Ankie Verlaan)

vrij naar Asterix en Obelix van R. Goscinny en A. Uderzo.

Elke maand vergaderen de wijkverenigingen van Roomburg en Meerburg met ambtenaren 
van de gemeente en wijkorganisaties over de uitvoering van onze wijkenvisie. 
Diverse projecten zijn uitgevoerd, waaronder de Jeu de Boulesbaan en de herinrichting 
van de Minervalaan. Maar we zijn zeker nog niet klaar. In de afgelopen maanden is er weer 
flink overlegd tussen de diverse partners. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
onze wijkregisseur Anne Rogerson, omdat zij een andere baan kreeg. Zij is per 1 maart 
opgevolgd door Mathilde Wijn. Bij de laatste vergadering op 10 maart meldde onze vaste 
secretaris van het overleg, Michael van Loon, dat ook hij een nieuwe uitdaging aan zal gaan. 
Desondanks zetten we het maandelijkse contact van de voortgang van de Wijkenvisie met 
de gemeente onversaagd door. Het directe contact met de ambtenaren wordt door de diver-
se partijen uit de wijken als zinvol en effectief ervaren en geeft ons de mogelijkheid onze 
eventuele klachten en suggesties direct te melden.



Buitenplaats Rijnstroom rond 1900 (op de plek van de huidige watertoren)
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Dijk 
De Rijn stond destijds in open verbinding met 
de Noordzee. De vele overstromingen leidden 
ertoe dat in 1424 de zuidelijke oever werd 
opgehoogd, waarna deze kant de naam Hoge 
Rijndijk kreeg. De Rijndijk tussen Katwijk en 
Zwammerdam werd in 1330 aangelegd. In de 
vijftiende eeuw vond men er langs het water 
naast boerderijen ook kloosters en landgoede-
ren. De Hoekse en Kabeljauwse twisten had-
den vanaf 1350 armoede veroorzaakt, maar 
in de zestiende eeuw ging het economisch 
beter door de oprichting van steenbakkerij-
en en kalkbranderijen in het gebied langs de 
Rijn. Ook de lakenindustrie bloeide weer op. 
Vervoer over het water langs de Hoge Rijndijk 
bleek nog steeds goed voor de economie.

Uitbreiden 
Het vervoer van Leiden naar Leiderdorp ging 
oorspronkelijk door de Bruggestraat over een 
bruggetje waar tol moest worden betaald: een 
halve cent voor één persoon tot tien cent voor 
een rijtuig met paarden. Direct naast de brug 
in Leiderdorp woonde de pottenbakker Brou-
wer. Hij ontwierp samen met architecten het 
park die Leythe. In 1927 werd daar het eerste 
woonhuis neergezet en kwam er de poort met 
dierenbeelden naar de Hoge Rijndijk.  
Al In 1920 was Leiden uitgebreid tot de Bes-
jeslaan. De sloten langs de Rijndijk werden 
gedempt en er kwam een klinkerweg met een 
fietspad. Na de aanleg van de A4 in 1966 werd 
deze als officiële grens tussen Leiden en Zoe-
terwoude aangewezen. In de jaren 60, 70 en 80 
veranderde er veel. De Rivierenwijk stroomde 
vol en op de Hoge Rijndijk maakten bedrijven 
plaats voor woningen. Ook werden huizen op 
het Waardeiland gebouwd. 

Buitenplaatsen 
De loop van het water in de Rijn viel onder 
het beheer van Zoeterwoude. In 1660 werd 
een overeenkomst gesloten waardoor Leiden 
het onderhoud van de Hoge Rijndijk tot aan 
Roomburg op zich zou nemen. De weg werd 
bestraat met kinderhoofdjes en er werden ter 
verfraaiing bomen geplant. 
In die tijd stonden er veel buitenplaatsen langs 
de Rijn, zoals Rijnstroom, Rhijnvreugd en 
Buitenzorg. Rijnstroom werd gesloopt voor de 
aanleg van het Rijn-Schiekanaal. De kenmer-
kende watertoren staat sinds 1915 op het ter-
rein van het oude landgoed. Ook Rhijnvreugd 
verdween in 1932. Buitenzorg staat er nog wel, 
verscholen in een parktuin achter een monu-
mentale muur met een hek.

Fluitenkruid 
Aan de overkant van de Hoge Rijndijk wa-
ren in de jaren 60 en 70 nog wel wat winkels, 
maar de meeste bewoners lieten zich aan huis 
bedienen door de kaasboer, de bakker, de 
melkboer, de kolenboer en de groenteboer. 
De schillenboer kwam het groenteafval weer 
ophalen. Veel bewoners verbouwden ook hun 
eigen groente in de volkstuinen die op de 
plek van het huidige park Matilo lagen. Dat 
gold ook voor de bewoners van het deel van 
de Hoge Rijndijk, waar de grote achtertuinen 
doorliepen tot aan de Besjeslaan. Dit was 
toen een landelijk gebied met slechts een paar 
huizen en boerderijen. Op Moederdag werden 
moeders verrast met vazen vol fluitenkruid 
dat langs de sloot kon worden geplukt.

Erfgoed 
Tot 1968 was er grasland waar nu het complex 
staat waarin De Wekker en Borsboom hun 
kantoren hebben. Waar nu het kantoor van 
De Clercq is gebouwd was destijds een rijtje 
huizen langs het Utrechts Jaagpad met daar-
achter ook veel groen. De grote buitenhuizen 
langs de weg worden tegenwoordig groten-
deels bewoond door studenten of mensen die 
specifieke zorg nodig hebben, maar ze staan 
er gelukkig nog wel. Dat geldt niet voor de 
oude fabrieken waarvan alleen de historische 
schoorstenen soms als monument bewaard 
blijven. En er wordt nog stevig gebouwd. Dat 
is begrijpelijk gezien de heersende woning-
nood, maar het legt wel een steeds grotere 
druk op onze historische weg. Nergens in 
Leiden is de verkeersdrukte en de uitstoot 
van stikstof zo groot. Het is nu niet meer de 
Rijn die het verkeer naar Leiden voert, maar 
de verkeersader Hoge Rijndijk. De vraag is 
dan: hoe behouden we dit historisch erfgoed 
en houden we de omgeving gezond voor alle 
bewoners, paarden schapen en bomen.

Problemen 
Het dempen en de verlegging van riviertjes en 
slootjes die nodig waren voor de bebouwing, 
zorgden in de jaren 60 en 70 voor problemen. 
Tussen de huisnummers 189 en 191, waar 
slecht onderhouden huizen stonden, liep een 
sloot die uitkwam op een water tussen de 
Hoge Rijndijk en de huidige Lekstraat. Met 
het bebouwen van de Lekstraat verzakten de 
tuinen en de slecht onderhouden huizen aan 
de Hoge Rijndijk. De sloot veranderde in een 
open riool en zorgde voor overlast door rat-
ten. De gemeente vond in eerste instantie dat 
de bewoners zelf gif moesten strooien, maar 
dempte uiteindelijk de sloot. Ook de vuilnis-
belt, die sinds 1969 aan de achterkant van de 
huizen lag, werd verwijderd. 
Met de opening van de Leiderdorpsebrug in 
1964 nam het verkeer op de Hoge Rijndijk 
enorm toe. Veel kinderen zaten in Leiderdorp 
op school en moesten de steeds drukker wor-
dende weg oversteken. Na enkele ongelukken 
eisten de ouders een tunnel onder de Hoge 
Rijndijk en stuurden in 1979 zelfs een brief 
aan de koningin. In 1982 werd eindelijk ge-
start met de aanleg van het Matilo-tunneltje.

(Voor dit artikel is gebruik gemaakt van talloze boeken over de geschiedenis van Leiden, waaronder die van mevrouw Pieterse- 
Zwetsloot en van de kennis van buurtbewoners zoals mevrouw Flanderhijn, Alice en de heer Van Nierop, waarvoor dank)

De Hoge Rijndijk, al eeuwenlang een belangrijke verkeersader

Van grens van het Romeinse Rijk, een onmisbare waterweg, een dijk langs de Rijn, een lom-
merrijk laantje tot de drukste verkeersader van Leiden. De Hoge Rijndijk en het daaraan 
gelegen gebied kent een rijke historie.

De wijken Roomburg en Meerburg worden verbonden door de Hoge Rijndijk, die vanaf 
Zoeterwoude tot de Leiderdorpsebrug Roomburgterrein is en tot de Wilhelminabrug 
Meerburg. Maar de Hoge Rijndijk verbindt van oudsher meer dan twee wijken.Tot 
de derde eeuw na Christus was het gebied van het huidige park Matilo een Romeinse 
nederzetting en vormde de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. In de zesde en 
zevende eeuw bevolkten de Merovingen de Room- of Meerburgerpolder. De Rijn was 
de belangrijkste vervoersroute voor handel in landbouwproducten en voor de steen-, 
kalk- en aardewerkindustrie, die toen al bestond.

(Ankie Verlaan)
(Foto’s Marten Ris)

Hoge Rijndijk Buitenhuis Grenshoek (1962)

Hoge Rijndijk bij de Leiderdorpsebrug (2020)

Hoge Rijndijk verbreding ter hoogte nr 216 (1937)

Hoge Rijndijk met auto in mist (1931)

Hoge Rijndijk verbreding ter hoogte nr 216 (2020)
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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

Setter    Tony    Ten Cate    Naturana

Elias    DDDD    Cinderella    Erfo

Robson    Pill    D
M

C
    G

utterm
ann    Falke

O
pti-lon    Prym

    Feetje    Bunzlau C
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Huiswerk
Als wij de jongeren zelf raadplegen geven ze aan graag 
een warme plek te hebben om met elkaar te ‘chillen’ en te 
gamen en sommigen zouden graag hulp hebben bij hun 
huiswerk. In ons huis van de buurt Matilo is er onvol-
doende personeel om het toezicht tot laat in de avond te 
regelen. Toch is het nodig om op korte termijn een aan-
bod te regelen, want we weten inmiddels van andere wij-
ken en steden dat het niet voorzien in deze behoefte kan 
leiden tot een neerwaartse spiraal. De wethouder heeft de 
voorziening voor jongeren gegund aan de stichting SOL, 
waarmee onze verenigingen nog contact moeten krijgen. 

Voorkomen
Inmiddels is er wel door Libertas een nieuwe jongeren-
werker aangesteld, die zijn tijd moet verdelen over Leiden 
Noord en Roomburg/Meerburg. Onlangs sprak ik deze 
Tarik, die na een opleiding in de administratieve sec-
tor koos voor een opleiding tot sociaal maatschappelijk 
dienstverlener. Tarik kwam binnen bij Matilo om een aan-

tal jongeren die afval hadden opgeruimd te belonen en wij 
namen daarna het Leidse beleid eens door. Zo meldde hij, 
dat het voor jongeren aantrekkelijk is om goede beroeps-
voorlichting te krijgen van belangrijke ‘influencers’ en dat 
huiswerkbegeleiding in Noord al heeft geleid tot overstap 
van jongeren naar een hoger middelbaar schoolniveau. 
Ook het verkrijgen van inzicht in het omgaan met geld is 
belangrijk voor de jeugd en kan veel latere ellende voor-
komen. Gamen, maar ook ouderwetse spellen spelen en 
voorbeelden ontmoeten is dus voor jongeren uit onze wijk 
belangrijk, aldus Tarik. 

Oproep
Zijn er bewoners in onze wijken die willen meehelpen of 
meedenken? Oud-docenten of bewoners die een avondje 
willen helpen zijn van harte welkom. Maar natuurlijk ont-
vangen wij ook graag ideeën van de jongeren zelf over hun 
wensen en de mogelijkheden om die te vervullen. 

Doe mee en laat van je horen!

De jeugd is de toekomst (Ankie Verlaan)

Zondag 7 juni 2020 voetbaltoernooi

In de jaren negentig en het begin van deze eeuw waren er in ons Huis van de Buurt nog veel 
voorzieningen voor jongeren. Er was een toneelclub, een dansclub en elke zomer kon je 
hutten bouwen. Door de grote bezuinigingen vanaf 2008, is er niet veel aanbod meer voor 
de jeugd tussen twaalf en achttien. In onze wijkenvisie hebben we nadrukkelijk gepleit voor 
jongerenactiviteiten, waarop we de stichting Moio toegewezen kregen voor het opzetten 
ervan. Dat leidde tot een evenement georganiseerd door jongeren, waar burgemeester en 
wethouders leuk ontvangen werden. Verder waren er ideeën om via projecten, verbinding te 
leggen tussen jongeren en ouderen. Dit heeft helaas niet tot concrete activiteiten geleid en 
het project is stil komen te staan.

Zondag, 7 juni 2020 wordt het jaarlijks 
voetbaltoernooi gehouden voor jongens en 
meisjes van 7 tot 14 jaar. Het toernooi vindt 
plaats op het kunstgrasvoetbalveldje langs de 
Liviuslaan, van 11.00 tot 15.00 uur.
De kinderen spelen in twee leeftijdsgroepen: 
7 - 10 en van 11 - 14 jaar. Er wordt in twee 
blokken gevoetbald, vanaf 11.00 en vanaf 
13.00 uur. De teams worden een half uur van 
tevoren ingedeeld, dus kom op tijd! De prijs-
uitreiking staat gepland om 15.00 uur. 
Natuurlijk staat er weer een partytent met 
hapjes, drankjes en ijsjes op het veld. 
 
Dit jaar breiden we het toernooi uit met een 
kleedjesmarkt en diverse spelactiviteiten voor 
de allerjongsten. 
Het voetbaltoernooi wordt door vrijwilligers 
samen met Libertas georganiseerd en ge-
sponsord door de Spar en de wijkverenigin-
gen. Helpende handen die middag zijn altijd 
welkom. We kunnen bijvoorbeeld nog een 
scheidsrechter gebruiken.

 Wil je meedoen, neem dan contact op met
 • Suze van der Weijden: 06 18137005 of
 • Hans van Zonneveld: 06 19114027
 (catering en voetbaltoernooi) of
 • Liesbeth Dijkdrent: 06 50533683
 (kleedjesmarkt en spelactiviteiten).
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(Annette Hilbrands-Petstra) (Saskia Ridder)

Wie zijn werkzaam bij GRIP?
GRIP verkoopmanagement is in 2010 opge-
richt. Ing. Gerrit Hilbrands heeft als makelaar/
taxateur een lange staat van dienst in het 
vastgoed. Bouwtechnische kennis is vergaard 
op de H.T.S. in Groningen. In 1986 is Gerrit 
als algemeen bouwkundige afgestudeerd. Na 
de H.T.S. opleiding is het makelaars vakdiplo-
ma behaald en in 1991 heeft de beëdiging tot 
makelaar en taxateur o.g. plaatsgevonden.
Binnendienstmedewerker Annette Hil-
brands-Petstra heeft ruim 30 jaar ervaring als 
secretaresse. Zij zijn 30 jaar getrouwd, wonen 
15 jaar in deze wijk en runnen sinds septem-
ber 2019 een VBO makelaarskantoor vanuit 
huis. "Wij hebben letterlijk goed zicht op de 
wijk en kennen als geen ander de pluspunten 
van het wonen in Roomburg", aldus Annette.

Wat is de focus van GRIP?
GRIP richt zich op de verkoop- en verhuur-
begeleiding en de aan- en verkoopbegeleiding 
van woningen voor particulieren en beleggers. 
Ook voor een aankoop als aanvulling op uw 
pensioen kunt u bij GRIP terecht.

VBO makelaar
GRIP is aangesloten bij de vereniging van 
makelaars en taxateurs VBO en onderscheidt 
zich in het ontzorgen van cliënten door per-
soonlijke aandacht!
Een goed alternatief bij het kiezen van een 
makelaar bij u in de buurt! 
Bij vragen komen wij graag vrijblijvend bij u 
langs! 
T: 071-542 47 16
M: info@gripverkoopmanagement.nl
W: gripverkoopmanagement.nl

Je noemt jezelf de no-nonsense psycholoog. 
Waarom? 
“Ik ben nogal van de ‘recht voor z’n raap-
communicatie’, het liefst in gewone mensentaal. 
Waarom moeilijker maken dan het is? Die 
eerlijkheid combineer ik wel met betrokkenheid 
natuurlijk. Samen met de cliënt bespreek ik de 
hulpvraag. Daarna maak ik een plan en kun-
nen we aan de slag om meer inzicht te krijgen 
en ook daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. 
Vaak is dat met gesprekken, soms met creatieve 
technieken of muziek. Net wat bij iemand past.”

Je praktijk is aan huis, hoe is dat?
“Ik vind het belangrijk om mensen te ontvan-
gen in een warme persoonlijke omgeving waar 
ze zich veilig kunnen voelen. Waar kan dat 
beter dan in een praktijk aan huis? En ik kan 
ook makkelijk afspreken buiten kantooruren of 
in het weekend. Veel cliënten vinden dat prettig 
omdat dat handiger te plannen is.”

Wie kunnen er bij jou terecht? 
“Eigenlijk iedereen, zowel jong als oud en zowel 
alleen als met een partner of samen met gezins-
leden. De hulpvraag kan ook heel divers zijn. 
Van trauma tot worstelingen met hoogbegaafd-
heid of autisme en van depressieve gevoelens tot 
problemen met stress. Ik werk inmiddels dertien 
jaar met allerlei doelgroepen met verschillende 
hulpvragen.”

Heb jij zelf ook dingen moeten leren 
of moeten overwinnen? 
Natuurlijk heb ik ook m’n eigen ‘strijdjes’, die 
heeft iedereen. Zo heb ik echt moeten leren om 
grenzen aan te geven. Maar omdat ik dat ge-
leerd heb en goed kan organiseren, loop ik daar 
niet meer tegenaan.”

En vertel nog eens iets over jezelf? 
“Ik doe alles met veel betrokkenheid en passie. 
Dat geldt voor m’n werk, maar ik heb bijvoor-
beeld ook jarenlang fanatiek gevoetbald en ben 
dol op salsadansen. Ik deed verschillende op-
leidingen en ik heb naast m’n praktijk nog twee 
banen; ik geef les en ik werk in een onderzoek-
sorganisatie.”

Nieuwsgierig of Marije iets voor jou of iemand in jouw omgeving kan betekenen?
Kijk even op haar site: praktijkmoene.nl of bel haar op: 06-17373844

In Roomburg en Meerburg werken veel ondernemers. Hetzij met een praktijk of kantoor 
aan huis, of met een winkel/horecaonderneming of ander bedrijf in Leiden en omgeving. 
In deze rubriek komen twee ondernemers aan het woord. 

Gerrit en Annette Hilbrands uit Roomburg zijn onlangs gestart met hun eigen bedrijf en 
stellen zich in dit artikel aan u voor. 

Gevestigd in de Leidse wijk Roomburg: GRIP verkoopmanagement & makelaardij o.z.

Psychologe Marije Moene is tevreden als mensen iets blijer haar praktijk aan het Utrechts 
Jaagpad verlaten dan dat ze binnenkwamen. “Echt iedereen heeft z’n ‘strijdjes’ en dan kun-
nen een paar gesprekken met een psycholoog je helpen. Soms in een langere periode, maar 
niet eindeloos veel en niet onnodig lang. Ik streef er altijd naar om mezelf zo snel mogelijk 
weer overbodig te maken.”

Bedrijvigheid in de wijk Psychologe Marije Moene
'Ik doe alles met veel betrokkenheid en passie'

(foto: Rob Beurse)
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Activiteitenkalender
Zorgcentrum Roomburgh
Hof van Roomburgh 46, 2314 ZC Leiden

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/ tot 
12.30 uur op de dag van uw komst. Liever telefonisch reserveren? 
Dat kan maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur via 
0900 – 900 3030

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

Tel. 071 - 589 2200 wijkcontactpersoon Leo Cremers, 
e-mail: wijkcoordinator@roomburgh.nl
Website: www.Roomburgh.nl

2 0 2 0

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

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
Woensdag: Creatief Actief van 15.00 tot 17.00 uur
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

’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. 
KOFFIE-INLOOP iedere maandag bent u van harte welkom. 
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 
Iedere derde dinsdag van de maand draaien we een mooie film 
voor u. Welke dat is ziet u op de posters in ’t Trefpunt of bel 
even met de receptie van Radius voor het actuele aanbod. 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur Kosten: €2,50 p.p. inclusief koffie/thee.

VERTELMIDDAG
Iedere eerste dinsdag van de maand.
Komt u gezellig koffiedrinken en luistert u graag naar de 
leuke verhalen die de anderen te vertellen hebben over 
van allerlei onderwerpen? Heeft u zelf iets interessants te 
vertellen? Kom dan gerust langs.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Kosten: €1,00 voor 2 koffie en thee

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

Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden

Zelfregiecentrum Leiden, Zaanstraat 126, 2314 BM Leiden

In verband met de ontwikkelingen rondom het
Coronavirus is het mogelijk

dat activiteiten worden afgelast of verplaatst. 
Check hiervoor de website van de betreffende organisatie

Wo  15  14.00 - 15.30 Zang Bas Suijkerbuijk  ZC Roomburgh
Do 16 19.30 - 21.30 jaarvergadering + borrel De Arcade
Za 18  10.00 opening foto tentoonstelling ZC Roomburgh
Di 21 14.00 - 15.00 Speelfilm ’t Trefpunt 
Wo  22 18.00 - 20.00 Roompot diner ZC Roomburgh
Vr 24  Kinderboerderij  ZC  Roomburgh
Vr  24  12.30 - 17.00 Ezelfluisteringentocht Zelfregiecentrum
Zo  26  13.00 - 16.00  Mooi Matilo Matinee Park Matilo
Zo  26 14.00 - 15.30  Justine Pamelay and friends  ZC Roomburgh

Za 9 14.00 - 15.00 Muziekoptreden orkest ZC Roomburgh
Za 16 14.00 - 15.00 Combo de Nostalgini’s  ZC Roomburgh
Zo 17  14.00 - 17.00  Filmmiddag Oud Leiden HvdB Matilo
Di 19 14.00 - 16.00 Speelfilm ’t Trefpunt 
Wo  20 18.00 - 20.00 Roompot diner ZC Roomburgh
Za  23 10.00 – 12.00  Wildplukwandeling met proeverij Park Matilo
Vr.  29  12.30 - 17.00 Ezelfluisteringentocht Zelfregiecentrum

Di 2  14.00 - 16.00 Vertelmiddag ’t Trefpunt
Wo  3 18.00 - 20.00 Roompot diner ZC Roomburgh
Zo 7  11.00 - 15.00 Voetbaltoernooi Kunstgrasveldje 
  11.00 - 15.00  Kleedjesmarkt Liviuslaan 
  11.00 - 15.00 Kinderspelen voor de kleintjes
Di 16 14.00 - 16.00 Speelfilm ’t Trefpunt 
Wo 17 18.00 - 20.00 Roompot diner ZC Roomburgh
Vr.  26  12.30 - 17.00 Ezelfluisteringentocht Zelfregiecentrum

April

Mei

Juni

Wijkenagenda uitgelicht april, mei en juni 2020
Kijk voor de actuele agenda op de informatieborden bij de SPAR - Matilo - ZC Roomburgh
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De pijnpunten varieerden van de vraag om 
meer verlichting langs het Pliniuspad, waar 
het ’s avonds aardedonker is tot een verstopte 
waterput, of reparatie van een gat in de be-
strating in de Agrippinastraat. Er waren diver-
se meldingen van trottoirtegels die door wor-
telvorming omhoog staken. Dit was zichtbaar 
bij het gehele voetpad rondom het watertje bij 
de Octavialaan/Minervalaan. Ewout vertelde 
dat dit probleem aldaar wordt opgelost door 

het stenen trottoir in zijn geheel te vervangen 
door een half verhard pad met extra groen. 
Deze oplossing past namelijk in het gemeen-
telijk groenbeleid. Bij de speelplekken in de 
Energiewijk werd ook uitgebreid stilgestaan 
bij de plannen van de gemeente om samen 
met bewoners aldaar het hele middenstuk 
(Briniostraat) te ‘vergroenen’. Hierover zou 
een informatieavond volgen beloofde Ewout.

Om hem direct aan zijn woord te houden, hebben we Ewout uitgenodigd 
voor de Jaarvergadering van de Wijkvereniging. Hij stemde daar graag 
mee in. Nu de Jaarvergadering tot het najaar is uitgesteld vanwege het 
Coronavirus, zal Ewout eerder contact opnemen met de bewoners over 
de Groene Kansenkaart.

Geslaagde wijkschouw in Roomburg
Het was een regenachtige dag, maar dat bleek voor onze bewoners geen belemmering om 
mee te lopen met de wijkschouw op 15 januari jl. Vanuit de brede school de Arcade ging een 
behoorlijk grote groep wijkbewoners op pad. Samen met de wijkbeheerder, Ewout Nieu-
wenhuijs en uitvoerder van de gemeente, Rob van Tongeren liepen zij door de wijk om grote 
en kleine problemen in ogenschouw te nemen. In veel gevallen werd meteen actie aange-
kondigd om die problemen op te lossen. 

(Liesbeth Dijkdrent)
(foto’s Marten Ris)
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Wil jij je verder ontwikkelen en meer activiteiten gaan ondernemen? Nieuwe mensen ont-
moeten en ontdekken wat je kunt? Heb je behoefte aan een luisterend oor en persoonlijke 
aandacht of wil je juist je eigen ervaring in gaan zetten? Je kunt je eigen ideeën en plannen 
omzetten in acties en frustraties ombuigen naar uitdagingen, werkervaring opdoen en meer 
tot je recht komen. Bij het Zelfregiecentrum ben je aan het juiste adres!
Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag zijn er minimaal twee vrijwilligers van 
het Zelfregiecentrum in Matilo aanwezig voor een kop koffie of thee. Je kunt er voor alles 
terecht, een praatje in de groep of een één op één gesprek. Alles kan, niets hoeft. Het motto 
is: “Je hoeft niet te veranderen, je bent al fantastisch.” Het Zelfregiecentrum ontvangt geen 
structurele subsidie, maar wordt door fondsen en incidentele subsidies in staat gesteld zijn 
activiteiten te ontplooien.

Het Zelfregiecentrum verwelkomt mensen uit de hele regio en je kunt er ook op feestdagen terecht. 
Meer informatie kun je vinden op www.zelfregiecentrumleiden.nl of via facebook Zelfregie centrum Leiden

Rust 
Het Zelfregiecentrum bestaat in november vijf 
jaar. Het is begonnen met mensen, die in de 
professionele hulpverlening niet vonden wat 
ze zochten. Sonja vertelt: “Vanaf mijn vijfde 
jaar hoor ik stemmen. Ik ben er aan gewend 
en meestal heb ik er geen last van. Maar af en 
toe wordt het te druk in mijn hoofd en heb 
ik rust nodig . Ik bezocht een arts, maar nog 
voor ik was uitgesproken had hij al een recept 
uitgeschreven. Ik wil helemaal geen medicij-
nen en ik wil de stemmen ook niet kwijt. Ik 
weet niet wat er gebeurt als ik een ‘leeg’ hoofd 
zou hebben.” Sonja vond uiteindelijk in haar 
levenspartner iemand, die haar op de momen-
ten dat zij dat nodig heeft die rust brengt.  
Dertien procent van de bevolking heeft er-
varing heeft met het horen van stemmen en 
dat is voor de meesten van hen helemaal geen 
probleem. Op dinsdagmiddag kun je bij het 
Zelfregiecentrum hierover praten en ervarin-
gen uitwisselen in de buurtontmoetingsplek 
op de Willem Klooslaan 15.

Zelfredzaamheid 
Eén van de andere aanwezigen vertelt, dat zij 
heel onzeker was, maar in het Zelfregiecen-
trum steeds meer zelfvertrouwen heeft gekre-
gen. Er wordt in de groep de nadruk gelegd op 
zelfredzaamheid. Niet alleen bij het ontwikke-
len van jezelf, maar ook bij praktische dingen. 
Onder het motto ‘wat je leuk vindt om te doen 
is ook goed voor je’. Iedereen met een goed 
idee wordt enthousiast ontvangen en met el-
kaar kijken zij hoe het te verwezenlijken is. Uit 
deze houding zijn al veel initiatieven ontstaan: 
een workshop wild plukken, boogschieten in 
park Matilo, kite vliegeren op het strand en 
een roofvogelshow, een muziekproject bij de 
Popschool. In het voorjaar, zomer en herfst 
gaan zij ezelwandelen. Ezels zijn prachtige 
spiegels van je stemming, ben je onzeker dan 
doen ze allemaal dingen die je niet wilt en 
waarvan ze ook wel weten dat het niet mag.

Je bent fantastisch (Reini Hulsker)

“Wat je leuk vindt
  om te doen
  is ook goed
  voor je.”
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(Gijsbert Groenveld)

“Een brugopening levert maar 4 minuten 
wachttijd op” hoor ik Thijs Fiers zeggen. Ik 
ben op bezoek bij de brugbedienaren van de 
Brugbedieningscentrale De Waard in Lei-
den, allemaal in dienst van de Provincie Zuid 
Holland. Thijs stuurt de aanwezige collega’s 
aan en deelt hen “brugopeningen” toe. Zo-
dra een schipper contact heeft gezocht met 
de Brugbedieningscentrale De Waard wordt 
door een van de brugbedienaren gekeken 
hoe de situatie bij de gewenste doorvaart is: 
zowel op het water als ook op de wegen om de 
betreffende brug. “We moeten met heel veel 
factoren rekening houden en elke keer weer 
een afweging maken”, zo wordt mij verteld. 
We streven ernaar om een brugopening altijd 
zo min mogelijk verstoring op te laten leveren. 
“Maar verstoringen van het verkeer kunnen 
we niet altijd voorkomen en een open brug in 
en om het drukke Leiden levert al snel een file 
op”. 
Vanuit de Bedieningscentrale is men druk 
met 17 Leidse bruggen, waaronder de be-
roemde Wilhelminaburg, de Spoorbrug en 
de Spanjaardsbrug. Een voor mij als leek heel 
ingewikkelde procedure voorafgaand aan de 
opening van een brug wordt me getoond als 
een schip de Lammebrug wil passeren. Auto-
matisch treedt een protocol met 7 stappen in 
werking en komt in beeld van de toegewezen 
brugbedienaar. Als alle stappen zijn doorlo-
pen gaat de brug veilig open. En daarna weer 
dicht.

Als ik vraag wat men zoal meemaakt en ziet 
(want overal bij alle bruggen staan camera’s) 
dan komt het verhaal over de man die rustig 
midden op een brug zijn fiets staat te repare-
ren. “En in zo’n situatie moet je tot zo’n man 
door zien te dringen. Hij was zich totaal niet 
van zijn omgeving bewust, in zichzelf zoals 
veel meer mensen dezer dagen. Muziek oor-
dopjes of niet. Het laatste waarschuwingsmid-
del is de omroepinstallatie waarmee personen 
luid kunnen worden toegesproken. Dat doen 
we echter zo min mogelijk.” Ze zien heel 
gevaarlijke dingen gebeuren, ook bij de Julius 
Caesar brug. Ouders met kinderen die denken 
nog wel even onder de slagbomen te kunnen 
doorkruipen ….en bijvoorbeeld kinderen/jon-
geren die de brug, buiten het zicht van ouders/
opvoeders als plek van vermaak gebruiken 
en er zwemmen en vanaf springen. “Levens-
gevaarlijk kan dat worden als men niet in de 
gaten heeft dat er een boot aankomt”. Zulk 
vermaak kan vervelende gevolgen hebben voor 
de vaart. Daarom is er sinds kort een beveili-
gingsbedrijf in de arm genomen om een oogje 
in het zeil te houden en zo nodig in te grijpen. 

Wie een vraag heeft over wat met de brug of 
met de vaart te maken heeft kan terecht bij het 
Klant Contact Centrum van de Provincie. “Ook 
bijvoorbeeld als men aan de rand van de Vliet (= 
Rijn Schie kanaal) woont en veel last heeft van 
trillingen die het langs varen veroorzaakt. Zeker 
momenteel nu er in verband met de aanleg van 
de Rijnlandroute een heleboel zandschepen langs 
komen. “Gewoon bellen! Het nummer is 070-
4416622 of www.zuid-holland.nl

Bij onverwachte storingen aan bijvoorbeeld de 
Julius Caesarbrug wordt de IC-desk ingescha-
keld (Incidenten Coördinatie Desk) Die zit in 
Gouda en beslist vliegensvlug hoe het gemelde 
probleem kan worden verholpen. 
Ja: dat er met de brug tussen Roomburg en de 
Burgemeesterswijk vaak wat aan de hand was: 
dat weten de brugbedienaren…. Het heeft ook 
hen grijze haren bezorgd. “De brug is inmid-
dels door de Provincie overgenomen van de 
Gemeente Leiden. De Provincie doet er alles 
aan om de brug te laten functioneren zoals het 
hoort” zegt een Provincie ambtenaar die ook 
bij het interview aanwezig is. 
Als ik na de vriendelijke ontvangst vertrek be-
denk ik me dat een volgende keer wanneer de 
brug open is ik eens naar de camera zal zwaai-
en, want ze doen hartstikke hun best voor ons 
in Brugbedieningscentrale De Waard.

Brugbedienings  centrale De Waard
We kennen het allemaal denk ik wel: je komt aanlopen of fietsen en de Julius Caesarbrug 
gaat open. Tijd voor een zucht… meestal van ergernis maar ook tijd voor een onverwacht 
praatje met een of meer anderen die hetzelfde lot treft. Een praatje vaak niet alleen over 
deze brug en zijn inmiddels beruchte storingsverleden maar ook over de dingen van alle-
dag. Eigenlijk nog niet eens zo’n vervelend oponthoud, zeker als het mooi weer is. 

“Je fiets repareren op een brug”, interview met de brugbedienaren van de Julius Caesarbrug
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De Vereniging Leidse schooltuinen maakt 
dit elk jaar mogelijk voor gemiddeld 650 
kinderen van 30 verschillende schoolgroe-
pen. De kinderen van groep 6 komen vanaf 
april tot de herfstvakantie wekelijks 1 uur 
onder schooltijd naar de tuin. Maar ook na 
schooltijd kunnen ze terugkomen om extra te 
werken en te genieten op de tuin. 
Op de tuin zorgt een groepje van minimaal 3 
vrijwilligers per klas dat alles klaar staat voor 
het zaaien, planten en wieden. Er wordt uitleg 
gegeven in de kring en in de voorbeeldtuin 
en dan worden de kinderen bij het werk in 
hun eigen tuintje geholpen en aangemoe-
digd. In de vrijwilligersgroep is behoefte aan 
diverse kwaliteiten. Ervaren tuinders zijn zeer 

welkom om hun kennis over te dragen, maar 
ook om af te rekenen met lastige ongewenste 
planten. Kennis van tuinieren is handig maar 
niet noodzakelijk, want je leert het al doende 
van de ervaren vrijwilligers. Enthousiasme 
overbrengen is minstens zo belangrijk. Er is 
behoefte aan vrijwilligers met een educatieve 
inslag, die de tuinles in de kring willen inlei-
den en aanvoelen hoe je kinderen enthousiast 
kunt maken voor de natuur. Het meema-
ken van een schooltuinseizoen is een leuke 
ervaring en het is heerlijk om lekker buiten te 
zijn. Nieuwe vrijwilligers krijgen uiteraard de 
nodige instructies, een Handboek en begelei-
ding van ervaren mensen.

Heb je belangstelling om mee te helpen, of wil je meer informatie, bel dan naar:
Marian Kathmann, 071-5418948 of stuur een e-mail naar: marian.kathmann@planet.nl
Kijk ook op schooltuinenleiden.nl
De schooltuinfilm op de website geeft een uitstekend beeld van een heel tuinseizoen.

Leidse Schooltuinen
zoeken nieuwe vrijwilligers

Het schooltuinseizoen start weer in het park Matilo, waar groepen 6 van de Arcade een 
tuintje krijgen en elke donderdagochtend tuinieren. Kom gerust eens kijken. 
Maar ook in de rest van de stad gaan de schooltuinen starten. Op het mooie schooltuincom-
plex de Akkerdistel in polderpark Cronesteyn tuinieren wel 9 groepen en totaal ongeveer 
260 kinderen. Voor de woensdagochtend zijn ze nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Het is natuurlijk niet alleen heel leuk maar ook een waardevolle ervaring voor kinderen om 
zelf te zaaien, planten, verzorgen en de gewassen te zien groeien tot je ze kan oogsten en 
lekker kan opeten.

(Marian Kathmann)
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(Nadine van Montfoort-Pronk) Energie neutraal wonen

Opwekking van zonnestroom
Samen met buren aan de Vitruviusstraat 
hebben we een aantal offertes van installateurs 
voor zonnepanelen vergeleken. De installa-
teurs hebben allemaal net een ander aanbod 
maar het komt erop neer dat we 11-15 panelen 
kwijt kunnen op ons platte dak. Het verschil 
tussen 11 en 15 zit hem in keuzes, zoals het 
wel of niet verwijderen van obstakels, zoals 
de pijp van de warmte terug win installatie. 
Dit soort obstakels op het dak nemen ruimte 
in maar kunnen de opbrengst ook negatief 
beïnvloeden door schaduwwerking.
Hoeveel energie kunnen we met ons dak 
opwekken? Uitgaande van 11 panelen zouden 
we zeker 3600 kWh per jaar kunnen produ-
ceren. Dit is meer dan het jaarlijkse verbruik 
van een huishouden in middelgrote woning 
(circa 3300 kWh, bron milieucentraal.nl). Dat 
is eerlijk gezegd meer dan ik had verwacht; we 
zouden dus nagenoeg al ons elektriciteitsver-
bruik zelf kunnen opwekken. Wij zijn enthou-
siast! 

Geschikte daken
Een dak op het zuiden is het meest ideaal, 
maar tegenwoordig worden panelen ook 
oost-west geplaatst. Veel daken in onze wijken 
zijn plat, en daarom bij uitstek geschikt voor 
de plaatsing van zonnepanelen, maar op de 
meeste daken liggen nog geen zonnepanelen. 
Hoe kan dit? Volgens onderzoek door NRC 
handelsblad (artikel 21 februari) liggen zon-
nepanelen met name op de daken van huis-
eigenaren. In appartementengebouwen met 
een VVE is het veel gedoe, wat de aanleg van 
een zonnedak belemmert. Voor huurders van 
corporatiewoningen is het vaak nog lastiger. 
Dat zie je ook terug in onze wijken. Op basis 
van openbaar toegankelijke gegevens van de 
netleverancier Liander heb ik onderzocht 
hoeveel zonnepanelen er zijn in Roomburg 
per postcode. Koplopers in onze wijk zijn de 
straten in de energiewijk, zoals Venusstraat, 
Junostraat en Mercuriusstraat, die vanuit de 
bouw uitgerust zijn met zonnepanelen. Hier 
levert de meerderheid van de huishoudens te-
rug aan het net. Ook aan de Minervalaan heeft 
een voortrekkersrol; ongeveer de helft van de 
huishoudens heeft zonnepanelen. 

Maar er zijn ook nog veel daken onbenut: In 
de appartementencomplexen aan de Julius 
Caesarlaan, de Neptunuskade en de Drusus-
laan en de corporatiewoningen aan de Agrip-
pinastraat heeft 0% van de huizen zonnepa-
nelen. Ook in enkele andere straten zoals de 
Vitruviusstraat, Senecastraat, Vergiliusstraat, 
Fortunaweg en Liviuslaan heeft minder dan 

Graag wil ik het bovenstaande artikel aanvul-
len. Op 17 maart is gestart met het installeren 
van zonnepanelen op de daken van de eerste 
drie torens aan de Julius Caesarlaan, het 
bestuur van de twee volgende torens zijn bijna 
klaar met de voorbereidingen en de twee 
laatste torens zijn zich aan het oriënteren. Het 
gedoe voor VvE’s bij het plaatsen van zonne-
panelen valt nogal mee en de besturen willen 

graag hun opgedane ervaring delen,
bereikbaar via erhulskr@xs4all.nl
 
Ik schrijf dit op 12 maart, wanneer u de krant 
leest liggen de meeste van de zonnepanelen 
naar ik hoop op hun plaats.

Reini Hulsker,
voorzitter VvE torens 1 - 3 Julius Caesarlaan.

Percentage huishoudens met zonnepanelen per 
postcodegebied. Aan de kleurcode kunt u zien 
hoeveel procent van de huishoudens op uw 
postcode stroom terug levert aan het net (dus 
zonnepanelen heeft). De gegevens zijn afgeleid 
van de kleinverbruikgegevens 2019 van netbe-
heerder Liander.

30% van de huishoudens zonnepanelen ter-
wijl de daken soms heel gunstig gelegen zijn. 
Een gemiste kans! Want zonnepanelen zorgen 
niet alleen voor een lagere energierekening, ze 
dragen ook bij aan een beter milieu. Ben u en-
thousiast geworden of wilt u meer informatie? 
Laat het me weten op nadine@familiepronk.eu 
Wilt u zonnepanelen maar heeft u geen geschikt 
dak? U kunt ook meedoen aan de energie 
coöperatie Zon op Leiden.
Voor meer info zie zonopleiden.nl

De kosten
De investering die hiervoor nodig is ligt rond 
de 6 à 7000 euro inclusief BTW. De BTW 
kan teruggevraagd worden. Investeren in 
zonnepanelen is nu extra interessant door 
de zogenaamde salderingsregeling; de opge-
wekte zonnestroom die je zelf niet gebruikt 
kan je terug leveren aan het elektriciteitsnet. 
Deze geleverde zonnestroom wordt wegge-
streept tegen de stroom die je op een ander 
moment afneemt. Je energierekening wordt 
dan lager. Met de huidige stroomprijs (22,5 
cent per Kwh, bron Milieu centraal.nl) is het 
verwachtte rendement circa 13% per jaar en 
zou de investering in 7 à 8 jaar terugverdiend 
worden. Dat is meer dan op de spaarrekening, 
waar je tegenwoordig bijna geen rente meer 
krijgt! Sterker nog, als je in een jaar meer 
zonnestroom opwekt dan dat je aan elektrici-
teit afneemt krijg je zelfs nog geld toe van je 
energieleverancier (wel tegen een lager tarief 
dan salderen). Er moet wel bij gezegd wor-
den dat de salderingsregeling vanaf 1 januari 
2023 geleidelijk wordt afgebouwd, waardoor 
het rendement wat kan afnemen. Alles wat 
je opwerkt wordt dus benut. De panelen en 
omvormers hebben standaard een garantie 
van minimaal 10 jaar en sommige installa-
teurs zijn aangesloten bij een garantiefonds 
of geven zelfs opbrengstgarantie, dus er lijkt 
weinig risico aan deze investering te zitten. 
Voor mensen die graag zonnepanelen zou-
den willen, maar niet een grote investering 
kunnen doen is er ook de mogelijkheid van 
een Energiebespaarlening via het Nationaal 
Energiebespaarfonds (zie voor de voorwaar-
den energiebespaarlening.nl).

In de wijkenvisie is een thema dat ik erg interessant vind, namelijk “energie neutrale wij-
ken”. Maar hoe staan we er eigenlijk voor op het gebied van energie? In deze rubriek neem 
ik u graag mee op mijn onderzoek naar energieneutraal wonen. Deze keer: stroomopwek-
king door zonnepanelen.
Regelmatig valt er een reclamebrief in onze brievenbus met de boodschap; uw dak is ge-
schikt voor zonnepanelen. Hoe gaaf zou het zijn om op je eigen dak zonne-energie op te 
wekken. Met de lente in zicht begint het toch wel te kriebelen. Tijd om er eens goed in te 
duiken! 

(foto: Rob Beurse)

(foto: Kees van Beelen)
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Nee, het was geen 1 april grap. Na ruim 32 
jaar huisarts te zijn geweest, is dokter Lely 
nu echt afgezwaaid. Ooit in 1987 begonnen 
met een kleine praktijk staat er nu een echt 
medisch centrum met daarin de huisartsen-
praktijk, iets om trots op te zijn! 
Ook zijn echtgenote Wendy is gestopt. 
Zij werkte vanaf het begin mee in de praktijk 
en regelde de financiën, organisatie en admi-
nistratie. 

Gelukkig blijft de groepspraktijk in goede 
handen achter bij de vaste huisartsen, 
mevrouw M. Dorresteijn en mevrouw 
M. Weemaes, de opvolger, de heer T. Kleijn en 
de heer J. de Groot. 

We wensen het echtpaar Lely alle goeds en 
voor dit jaar veel zonnige dagen op hun nieu-
we houten bankje in de tuin, waar ze onge-
twijfeld nog veel zullen mijmeren over hun 
boeiende loopbaan en de bijzondere contacten 
met de patiënten en hulpvragers.

In wijkkrant nr. 19 staat een interview met 
dr. Lely, u kunt dit nog eens nalezen op 
onze website roommeerburg.nl

Wie is er niet groot mee geworden, eendjes voeren. Samen 
met je vader, moeder, opa of oma een paar oude boter-
hammetjes brengen naar de eenden. Met vrolijk gesnater 
word je onthaald. En als je niet uitkijkt eten ze het brood 
zo uit je hand of uit de plastic zak.
Helaas blijkt dat brood helemaal niet zo gezond is voor 
eenden. Boterhammen, stokbrood en ander eten als rijst 
en pasta is veel te eenzijdig voor eenden. De eend eet wel 
zijn buikje lekker rond, maar krijgt te weinig voedingsstof-
fen binnen. Daarnaast zet brood ook uit in de maag van 
de eend en dat zorgt voor vergisting. Hierdoor neemt de 
kans op ziektes bij de eend toe.
Ook levert het voeren van eenden en andere vogels over-
last op voor omwonenden. In Leiden zien we namelijk 
dat niet alleen eenden op het voer afkomen, maar ook 
meeuwen en reigers. Vooral de meeuwen worden steeds 
brutaler. En regelmatig blijft er eten liggen, daar komen 
dan weer muizen er ratten op af. 
Onze gemeente heeft daarom recent besloten dat eenden 
en andere vogels voeren in een groot deel van Leiden niet 
meer mag. Als je toch vogels voert krijg je eerst een offici-
ele waarschuwing maar bij een volgende keer staat er een 
boete op van €140,-.
De volgende plaatsen waar je geen vogels meer mag 
voeren zijn: de hele binnenstad en de buitenring van de 
singels en winkelgebieden als Kooiplein, Kopermolen, 

Diamantplein en Meerburgerkade. Als het goed is komen 
er ook verbodsborden te hangen en gaan de gemeentelijke 
BOA’s erop toezien dat mensen zich aan de nieuwe regel 
houden.
En wil je toch eendjes voeren in een gebied waar dat nog 
mag, neem dan gewoon wat eenden voer. Voor een paar 
Euro koop je dat bij dierenspeciaalzaken of tuincentra. 
Misschien leuk om eens te proberen!

(Ankie Verlaan
en Marten Ris)

Alle eendjes zwemmen in het water...

 Dokter Lely
  met pensioen

Fietsen in de lente

Dit keer maken we een tocht van ongeveer 
39 kilometer, die natuurlijk ook kan worden 
verdeeld over verschillende kleinere routes. 
We starten de tocht langs de Zijl, waar we bij 
knooppunt 78 de polder inrijden naar Rijpwe-
tering en Roelofarendsveen. Via Oude Wete-
ring en de Buitenkaag fietsen we naar Lisse 
om daar bij knooppunt 57 ’t Huys Dever te be-
kijken. Dit huis is te bezoeken van woensdag 
tot en met zondag van 1400 tot 1700 (ook op 
tweede paas- en pinksterdag). In 1182 bestond 
het dorp Lisse uit slechts vijf boerderijen. Het 
Huys Dever is waarschijnlijk kort na 1375 ge-
bouwd als woontoren, of versterkt woonhuis, 
zoals er in die tijd vele bestonden. Nu is Dever 
nog de enige overgebleven woontoren. 

Na dit bezoek fietsen we door het land, via 
Sassenheim naar Warmond om daar het 
landgoed Huys te Warmont te bezoeken met 
het prachtige park eromheen. We moeten de 
fietsen even parkeren om naar het Huys te 
wandelen, maar daarna pakken we de fiets 
weer om door de Dorpstraat van Warmond te 
fietsen en daar in de Oude School wat te drin-
ken en een tentoonstelling te bekijken. Door 
de karakteristieke oude wegen van Oegstgeest 
fietsen we dan weer terug naar Leiden.

Als de bomen weer uitlopen en de koeien naar buiten mogen is het 
tijd om daarvan op de fiets te gaan genieten. Onze omgeving biedt 
de mogelijkheid om zeer afwisselende routes samen te stellen, waar-
bij het fietsen kan worden afgewisseld met bezoekjes aan musea of 
oude straatjes.

(foto: Liesbeth Dijkdrent)

(Liesbeth Boyce)
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(redactie Romekrant)

(Ronald Peters)

BERICHT VAN DE WIJKVERENIGINGEN

Verkeer

Aanbesteding Welzijnsbeleid*
De activiteiten in ons Huis van de Buurt staan 
onder druk door de aanbestedingsprocedure 
die de gemeente heeft ingezet. De wijkvereni-
gingen hebben hun zorgen kenbaar gemaakt 
over de plannen om de welzijnsactiviteiten te 
gunnen aan andere partijen. Hierover hebben 
wij op 1 maart 2020 een brief gestuurd aan 
het college van B en W en de raadsleden van 
de gemeente Leiden.

Ervaringen elders wijzen uit dat zo’n proces 
meestal geen verbetering, maar eerder ver-
traging en stilstand oplevert. De werknemers 
zijn onzeker over het behoud van hun baan 
per 1 juli a.s. De bezoekers en vrijwilligers bij 
het buurthuis moeten straks gaan wennen aan 
nieuwe regels en gezichten. 

Voor ons betekent het onzekerheid over de 
voortgang van de plannen van de wijkenvisie. 
Libertas heeft in de uitvoering ervan steeds 
een belangrijke rol gespeeld. Wij gaan in elk 
geval het gesprek aan met de nieuwe partners 
Incluzio en Sol, om kenbaar te maken wat het 
proces rond de wijkenvisie betekent en welke 
belangrijke thema’s hier spelen. 

Parkeerbeleid*
Ook hebben we een kritische noot laten horen 
over het parkeerbeleid. Dat de gemeente de 
buitenringen bij het parkeerbeleid wil be-
trekken, is niet zo’n raar idee, maar dat de 
ene buitenwijk wel (Meerburg) en de andere 
niet (Roomburg) wordt betrokken kan alleen 
maar tot overlast in de parkeervrije straten 
leiden. 

Tijdens de informatieavond op 17 februari jl. 
bleek dat de keuze van de ambtenaren nog-
al willekeurig was en niet gebaseerd op een 
gedegen onderzoek. Ook tegen de gevolgde 
procedure hebben de wijkverenigingen dus 
bezwaar gemaakt. Inmiddels heeft de ge-
meente Leiderdorp ook aan onze gemeente 
om opheldering gevraagd en overleg over de 
overlast die dit parkeerbeleid in Leiderdorp 
gaat vergroten.

Van Vollenhovenplein
Hoewel het Van Vollenhovenplein 
niet in onze wijk ligt, is het wel een 
deel van de dagelijkse route voor 
veel buurtgenoten. Het is de kort-
ste fietsroute naar het centrum en 
ook ligt het op de route naar drie 
basisscholen. Bij diverse gelegenhe-
den hebben we de gemeente in het 
verleden gemeld dat de situatie hier 
voor voetgangers zeer onveilig is. 
Het voetpad loopt namelijk over de 
straat, en wordt gekruist door auto's 
die vaak achteruit de parkeervakken 
uitrijden. 

Ook hier geldt dat de aanhouder 
wint: de gemeente heeft aangegeven 
het met ons eens te zijn, en dat ze de 
situatie zal verbeteren. Eén en ander 
zal tegelijkertijd gaan gebeuren met 
het vervangen van de riolering in 
dit deel van Leiden. We moeten nog 
wel even geduld hebben want die 
werkzaamheden staan gepland om 
te starten in 2021 en duren in totaal 
twee jaar. Het zou dus kunnen dat het 
trottoir op het Van Vollenhovenplein 
nog tot 2023 voor de auto's langs 
loopt in plaats van erachter.

Oversteek naar Kanaalweg
Inmiddels is een aantal bomen ver-
plaatst aan de Kanaalweg, ter hoogte 
van de Julius Caesarbrug. Dit houdt 
verband met de werkzaamheden 
rondom het veiliger maken van de 
oversteek vanuit de wijk voor met 
name fietsers. De werkzaamheden 
zelf zullen naar verwachting rondom 
de meivakantie uitgevoerd worden.

*Actuele ontwikkelingen zullen op onze
website roommeerburg.nl worden vermeld.
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Explorers van Scouting Sint Jozef zijn een 
groep stoere jongens en meiden van 15 tot 
18 jaar. Elke vrijdagavond hebben wij een 
opkomst bij de Hopper, ons clubgebouw, in 
het Matilo Park. Een opkomst wordt elke week 
door ander duo van ons georganiseerd. Dit 
kan van alles zijn: een kookwedstrijd, groot 
handelsspel, samenwerkingsopdrachten of 
zelfs cakejes bakken in een sinaasappel boven 
een kampvuur!

Wij zijn te herkennen aan onze donkerrode 
scoutingblouse of onze, misschien soms, iet-
wat harde muziek en geklets! Naast de opkom-
sten op vrijdag gaan we ook twee keer per jaar 
op kamp. Eén weekendkamp en als afsluiter 
van het jaar: het zomerkamp! We gaan dan 
10 dagen lang kamperen in het buitenland. 
Hier doen we allemaal vette activiteiten zoals: 
een tweedaagse hike, mountainbiken, slapen 
onder de sterren en natuurlijk lekker fikkie 
stoken!

Een paar weken terug hadden we weekend-
kamp. Hier hebben we heel veel lol gehad 
en iedereen kwam blij thuis. Op een week-
endkamp doen we in zekere zin hetzelfde als 
tijdens een opkomst, maar dan veel langer en 
met meer vrije tijd. Iedereen draagt tijdens 
een kamp een steentje bij zodat we ons met 
z’n allen vermaken en een goede tijd hebben. 
Tijdens dit weekend hadden we een dropping, 
teamworktraining, een grote wedstrijd (is het 
pùzzel of púzzel), een film kijken en nog veel 
meer, maar bovenal hebben we veel gelachen 
en veel te weinig geslapen.

Een opkomst is bij ons altijd anders. We doen 
altijd wel één of meerdere spellen met de hele 
groep (ongeveer 30 mensen!). De explo’s zijn 
een hechte groep waarin iedereen met elkaar 
bevriend is. Daarom wordt er tijdens opkom-
sten ook veel gepraat en gelachen en is het al-
tijd fijn. Vaak ontmoet je je beste vrienden op 
scouting!  Daarom blijven we na de opkomst 
vaak nog wat langer op de Hopper. We praten 
nog even of lopen een rondje door het park. 
Dit zijn de fijnste momenten van de week. 
De explo’s verschillen van de andere speltak-
ken omdat we met elkaar zorgen voor een 
leuke tijd op scouting. De leiding organiseert 
in principe niets voor ons. Zo voelt het meer 
als een soort grote vriendenclub om mee af te 
spreken dan een “hobby”. We regelen gro-
tendeels alles zelf. Aan het begin van het jaar 
kiezen we daarom een voorzitter, penning-
meester, secretaris, ABC'er (iemand die zorgt 
voor speciale opkomsten zoals Sinterklaas), een 
materiaal meester en een Social media per-
soon. Dit bestuur zorgt samen met de bege-
leiding voor het goed draaien van de speltak. 
Super handig om goede planning skills te 
kunnen ontwikkelen!

En wij zijn de …

Explorers
van Scouting Sint Jozef

(Explorers)(Dorothee Olthof) Nationale Romeinenweek in Matilo

Mooi Matilo Matinee

2000 jaar geleden woonden en werkten er 
meer dan 400 Romeinse soldaten in fort Mati-
lo. Maak deze middag kennis met het leven in 
het fort en de archeologische topvondsten uit 
Matilo, kom boogschieten, Romeinse hapjes 
en Matilo-wijn proeven, maak een heerlijk 
Romeins parfumzakje met kruiden uit de 
Historische Tuinen en ga op de foto met een 
echte Romeinse soldaat!

We verzamelen om 12.45 uur in buurthuis 
Matilo. Van daaruit begeleiden archeologen, 
historici, historische tuinders en boogschut-
ters de reis door Romeins Matilo die tot 16 
uur duurt. 
Kom op tijd en/of geef je van tevoren op via 
info@prae.biz om verzekerd te zijn van een 
plekje!
Toegang: € 5,00 per persoon
incl. hapjes en drankjes

Op 26 april van 13-16 uur organiseren Stichting Mooi Matilo, de Historische Tuinen Matilo, 
boogschietvereniging Sagitatus en de Leidse Wijnvereniging een gezellige en actieve Ro-
meinse middag in buurthuis en park Matilo voor jong en oud.

Voorlopig programma:
12.45 Start Huis van de buurt Matilo
  - ontvangst + uitleg programma
13.00 Rondleiding Park Matilo door Tom Hazenberg, archeoloog, met in het park: 
  - uitleg over Romeinse bogen en zelf boogschieten bij handboogvereniging Sagittatus
  - kennismaking met het gebruik van bloemen en kruiden in de Romeinse tijd in de 
  - Historische Tuinen Matilo door Dorothee Olthof, archeoloog
14.45 Koffie, thee, Matilo-wijn & Romeinse hapjes in het buurthuis met aansluitend
  presentaties over:
  - Het leven in een soldatenbarak door Claudia Thunnissen 
  - De uitrusting van de Romeinse soldaat door Jip Meijer
  - De topvondsten van Matilo door Tom Hazenberg
15.30 Romeinse minimarkt:
  - Meet & Greet met een Romeinse soldaat 
  - Boekenmarkt met mooie boeken over de Romeinse tijd
  - Romeinse replica’s shoppen bij Praetoria 
  - Zaden, plantjes en nog veel meer uit de Historische Tuinen Matilo 
  - Echte Matilowijn proeven bij de Leidse Wijnvereniging 
16.00 Einde



Wie meldt zich voor de volgende krant? stuur een mailtje naar romekrant@wijkroomburg.nl

K I N D E R P A G I N A

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.

Hof van Roomburgh 
2314 ZB Leiden | 071-5661188
www.apotheekroomburgh.nl
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Groep 8 de Arcade steunt het KWF
Door: Thijs en Myrthe namens groep 8 De Kangoeroes van de Arcade

Aan het begin van het jaar hebben we een goed doel 
gekozen: het KWF. Het KWF is een stichting die mensen 
met kanker helpt. Bij het KWF hebben we een actie-site 
aangemaakt, waar mensen ons kunnen helpen en geld 
kunnen doneren. Ook hebben we zelf geld verdiend met 
twee acties. 

De eerste actie die we deden was de kerstmarkt. 
Daar verkochten we zelfgemaakte spullen als kaarten, 
armbandjes en sleutelhangers. 
De tweede actie die we deden was de plantjesmarkt.
We maakten houten trappetjes van takken die we bij 
de Bult gevonden hebben en we verkochten daar stekjes 
van planten. Die stekjes hebben we zelf gekweekt. 

In totaal hebben we €1285,80 opgehaald. En we gaan 
door! Er komt zeker nog een actie, deze mogen we zelf 
bedenken. Bij de musical gaan wij waarschijnlijk ook 
actie voeren! We blijven actie voeren!
Doneren kan altijd op de site De Arcade steunt hetKWF:
acties.kwf.nl/fundraisers/groepen8/arcade-steunt-kwf

Deze pagina is gemaakt door de kinderen
van Groep 8 van de Arcade. 

Super bedankt daarvoor!

WOORDZOEKER
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17 mei: Filmmiddag in
 huis v/d buurt Matilo
De eerste Leidse filmmiddag wordt in Huis 
van de Buurt Matilo gehouden op zondag 17 
mei van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Deze middag zullen oude filmpjes worden 
vertoond over diverse onderwerpen die ons 
een beeld van het leven in oud Leiden tonen. 
Elk filmpje zal apart ingeleid worden en na 
afloop is er volop tijd en ruimte ervaringen op 
te halen en te delen, onder het genot van een 
hapje en een drankje.

De wandeling is van 10:00 tot 
12:00. Vertrek vanaf Huis van 
de Buurt Matilo, Zaanstraat 126. 
Deelname is €25,00 of €6,50  voor 
kinderen tot 12 jaar. Opgeven bij 
Ellis Grootveld 06 18519714 of 
ellisgrootveld@gmail.com

Wil je weten wat er voor eetbaars 
in Park Matilo groeit? En hoe dat 
smaakt? Kom dan op 23 mei mee 
met een eetbare plantenwandeling 
door het park. 
Ellis Grootveld van Plant-Aardig 
neemt je mee in de verrassende 

wereld van eetbaar groen. We be-
zoeken ook de Historische Tuinen 
en na afloop is er een proeverij 
waarin je kennis maakt met de 
smaken van het park.

23 mei: Wildplukwandeling met 
 proeverij in Park Matilo

7 juni: Voetbaltoernooi,
 kleedjesmarkt en kinderspelen 
Het voetbaltoernooi vindt plaats op het kunstgrasvoetbalveldje 
langs de Liviuslaan, van 11.00 tot 15.00 uur. 
De kinderen spelen in twee leeftijdsgroepen:
7 - 10 en van 11 - 14 jaar. 
Voor meer informatie en meedoen kijk op pag. 17 van dit blad.

Samen met bewoners de buurt aantrekkelijker maken.
Dat is het doel van project Samen aan de Slag.

Doe ook mee!
Denk bijvoorbeeld aan: geveltuintjes, een buurtmoestuin, 
bloeiende mini-tuintjes rond bomen of zwerfvuilacties. 
Bespreek uw idee eerst met een onderhouds- en groen-
coach van de gemeente. Voor onze wijken is dat Niek 

Kooreman. Die kan u ondersteunen bij alle praktische za-
ken die bij de uitvoering van uw plan komen kijken. Stuur 
een e-mail naar aandeslag@leiden.nl of rechtstreeks naar 
n.kooreman@leiden.nl 

De lente is dit jaar vroeg begonnen en in de Historische Tuinen Matilo 
staat al veel in bloei: de maagdenpalm, narcissen, helleborus, rozemarijn 
en zelfs nog een enkele goudsbloem laten zich van hun mooiste kant zien.  

Om al dit moois in stand te houden zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom. 
Wie houdt van buiten bezig zijn in een gezellig team, onkruid wieden, 
plantjes planten, kruiden en zaden oogsten en verwerken, wees welkom! 
Kennis van tuinieren is niet nodig, die doe je vanzelf al doende bij ons op. 
Wij werken elke maandagochtend van 9.30-12.30 uur in de tuinen. 
Voor meer info en opgeven kan je Dorothee Olthof bellen of mailen: 
06-30404439, info@prae.biz

Vrijwilligers welkom bij de
Historische Tuinen Matilo


