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We lijken met zijn allen in een andere wereld te leven sinds de uitgave van de 
vorige ROME krant, vier maanden terug. Het coronavirus heeft de wereld waar-
van we dachten dat we alles onder controle hadden helemaal op zijn kop gezet. 
“Het is er niet leuker op geworden”, horen we eigenlijk iedereen zeggen. Iedereen 
hoopt dat de wereld er gauw weer vertrouwd uit zal zien en dat we ons gewone 
gang weer kunnen gaan, maar er zijn twijfels. Wat de crisis ons wel leert is hoe 
we elkaar door de narigheid heen kunnen helpen: burendiensten voor mensen 
die kwetsbaar zijn en spontane hulp bij het bezorgen van de krant, toen veel vaste 
vrijwilligers het niet aandurfden. We namen voor dit blad een kijkje bij een aantal 
ondernemers en instanties in deze wijken om hun ervaringen te horen met de 
wereld in lockdown.
 
Juist in deze afgelopen tijd vonden er nog meer ingrijpende veranderingen plaats 
in de wijken. Het Huis van de Buurt Matilo is na de gemeentelijke aanbesteding 
in handen gekomen van de voor Leiden nieuwe organisatie Incluzio en voor het 
jongerenwerk de stichting SOL. De manier waarop dit gegaan is en de gevolgen 
van deze veranderingen hebben de beide Wijkverenigingen met argusogen ge-
volgd. Vooral het ontslag van twee van de drie Libertas medewerkers, Leila en 
Tineke, zette bij velen kwaad bloed. De beide verenigingen hebben hun grote 
bezorgdheid laten blijken in een gesprek met de wethouder. Ook met Incluzio 
is hierover gesproken. We zullen afwachten hoe Incluzio vorm gaat geven aan 
de activiteiten voor de vele doelgroepen die Libertas kende en die nu hun hele 
structuur kwijt dreigen te raken. De wethouder heeft een evaluatie van het eerste 
halfjaar toegezegd. U zult daar in het volgende nummer over lezen.
 
Gelukkig zijn er ook leuke dingen te melden: de gemeente Leiden is begonnen 
met het uitvoeren van de wensen zoals die tijdens de Wijkschouw op 15 januari 
in Roomburg werd gehouden. Er was daarbij grote vertraging ontstaan vanwege 
enerzijds de coronacrisis en anderzijds het vertrek van de wijkbeheerder. Inmid-
dels is een nieuwe wijkbeheerder aangetreden: Leendert van Velzen.  Met hem 
zijn er al diverse prettige contacten geweest. Dat geeft de burger moed.

Wij wensen u vooral plezier met het lezen van dit zomernummer, met veel aan-
dacht voor het groen. Van de stadstuinen in Park Matilo tot en met Park Cro-
nesteyn.

Ankie Verlaan Gijsbert Groenveld
Voorzitter Voorzitter a.i.
Wijkvereniging Wijkvereniging
Meerburg Roomburg
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Op een mooie zomeravond treffen wij elkaar 
aan de tuinbank bij het onderkomen van de 
Stadstuinen. Een prachtige plek aan de rand 
van park Matilo. Er wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van deze pleisterplek, bijvoorbeeld 
door wandelaars van het Langeafstand pad die 
hier passeren. Ze kunnen hier even uitrusten 
en hun meegebrachte boterhammetje eten.

Marga is vanaf 2009 als voorzitter actief bij de 
Stadstuinen. Daarnaast werkt ze bij een ingeni-
eursbureau voor Tuin en Landschap. Ze houdt 
zich daar bezig met beheersplannen voor di-
verse organisaties. Lian is een jaar of drie pen-
ningmeester. Zij heeft zelf ook een tuintje en 
woont in Leiderdorp. Maar dan nu terug naar 
de vlechtheg.

Op de website van de Stichting Stadstuinen 
Leiden staat hier het volgende over: 
“Vlechtheggen zijn heggen waarbij levende, 
stekelige struiken worden ingezaagd en omge-
legd zodat ze bij het uitlopen een ondoordring-
bare haag vormen. Voor het prikkeldraad werd 
uitgevonden werd deze techniek gebruikt om 
het vee binnen of juist buiten een omheining 
te houden. De vlechtheg was ook een obstakel 

voor de Romeinse legers die het liefst in rechte 
lijn op hun doel afgingen”. 
De vlechtheg is niet alleen een verwijzing naar 
het archeologische karakter van het park, maar 
levert ook een belangrijke bijdrage aan de bio-
diversiteit; als schuilplaats voor vogels en klei-
ne zoogdieren. Een goede keuze van de Stad-
stuinen dus!
Marga vertelt lachend dat ze in 2009 eigenlijk 
geen idee had waar ze aan was begonnen. Na-
tuurlijk wist ze dat een vlechtheg goed is voor 
de biodiversiteit en het klonk wel stoer. De ge-
meente vond het een prima plan en wilde de 
planten leveren om de vlechtheg te omkleden. 
Toen was de keuze snel gemaakt. Maar dan, 
hoe leg je een vlechtheg aan?
Tijdens een bijeenkomst over bijenlandschap 
kwam ze iemand tegen die 'heggenvlechter' 
op zijn kaartje had staan. Er bleek zelfs een 
landelijke club te bestaan: het heggevlechters-
gilde! Al snel werd deze meneer uitgenodigd 
om cursussen te geven en in vier winters is de 
vlechtheg samen met vrijwilligers aangelegd. 
Het grappige is, dat je hem in de zomer eigen-
lijk niet meer ziet vanwege de begroeiing. Het 
is dan een heerlijk plekje voor vogels en egels 
om te broeden.

Waterplan 
De ruim twintig vrijwilligers van de Stadstui-
nen onderhouden het complex en regelen het 
reilen en zeilen. De tuincommissie regelt de 
wekelijkse tuinbeurten, de kweekkascommis-
sie is in het voorjaar bezig met het inzaaien 
van plantjes in de kas, zodat die tegen een klei-
ne vergoeding kunnen worden uitgezet. 
En dan zijn er nog de andere betrokken vrij-
willigers, die geregeld met prachtige ideeën 

en oplossingen komen. Zo bedacht Urban een 
waterplan voor het begieten van de tuinen. Het 
water werd eerst door de tuinders met gieters 
uit de sloot gehaald. Nu is er een ringleiding 
over de hele tuin, met aftakkingen op paaltjes. 
Het begieten wordt zo een stuk makkelijker. 
Het water komt uit de sloot en je kunt het via 
een systeem in werking zetten in het tuinhuisje 
voor max een half uur. Dit systeem is overigens 
weer door een andere vrijwilliger bedacht.

Bij de stadstuinen staat een prachtige volière 
met alles erop en eraan zoals aparte nachthok-
jes. Helaas staat deze volière al een tijd leeg en 
wordt node gemist. De vaste beheerder is ge-
stopt en tot nu toe is het niet gelukt om iemand 
te vinden die voor de volière wil zorgen. Samen 
met de wijkverenigingen wordt gekeken naar 
mogelijkheden om hier weer een levendige 
volière te krijgen. Gemiva en Roomburgh zijn 
gevraagd om hun cliënten en bewoners te inte-
resseren om mee te helpen, maar er moet eerst 
een beheerder worden gevonden die eindver-
antwoordelijk wil zijn.

Wie heeft hier zin in of weet iemand? Neem contact op met Marga Alferink:
Voorzitter@stadstuinenleiden.nl of stuur een berichtje naar romekrant@wijkroomburg.nl

Vlechtheg Stads tuinen gereed

GEZOCHT: beheerder volière

(Liesbeth Dijkdrent)

In april dit jaar zou er bij de Stadstuinen een feestje zijn om te vieren dat de vlechtheg klaar 
is. Door Corona is dit niet doorgegaan, maar het maakte ons wel nieuwsgierig. Wat is een 
vlechtheg precies? Ik ging hierover in gesprek met Marga Alferink en Lian Kamphuis, van de 
Stichting Stadtuinen Leiden (SSL). Deze vrijwilligersorganisatie heeft 100 tuintjes in beheer. 
Ze zijn nu allemaal bezet en er is zelfs een wachtlijst, maar door het jaarlijks verloop van zo'n 
10% blijft er gerede kans om in te stromen.

(Foto Rob Beurse)

(Foto Rob Beurse)



Deze zomervakantie is gewerkt aan het verbe-
teren van de verkeersveiligheid van de fiets-
oversteek bij de Kanaalweg en de Julius Cae-
sarbrug. 
Dit was nodig omdat fietsers door het hoog-
teverschil moeite hebben om vanaf de Kanaal-
weg de Julius Caesarbrug over te steken. Ook 
gebeurde het regelmatig dat fietsers die de brug 
afreden door het hoogteverschil niet op tijd 
konden remmen voor het rode verkeerslicht.
Om de verkeerssituatie veiliger te maken is de 
ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlak-

ker gemaakt, zodat fietsers meer ruimte heb-
ben om af te remmen en zich op te stellen voor 
de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren 
is de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug 
iets verschoven.
Al in 2013 werd een voorstel in de raad aange-
nomen om hiervoor geld beschikbaar te stel-
len. Vele verkeersstudies volgden over de wijze 
waarop dit uitgevoerd moest worden. Wanneer 
de ROME-krant bij u in de bus valt zullen de 
werkzaamheden dan eindelijk zijn afgerond.

Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg
(VPTZ) voor Leiden en omgeving.

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

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

Kijk voor meer informatie op: www.vptzleidenenomgeving.nl

Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg

Leiden en omgeving
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Redactie ROME krant uitgebreid

Verbetering Fietsoversteek JC brug

Ik ben Saskia Hageman en werd geboren op Hoge Rijndijk 253. Mijn 
hele jeugd heb ik doorgebracht op en rond de Hoge Rijndijk. Heel wat 
kilometers heb ik gefietst over de Besjeslaan en ik rolschaatste talloze 
rondjes door Park Die Leythe. In 1983 verhuisde ik met mijn ouders 
naar de Aletta Jacobslaan. Na omzwervingen door het centrum van Lei-
den tijdens mijn studie Kunstgeschiedenis en Archeologie en enige tijd 
daarna, kwam ik weer op de Aletta Jacobslaan terecht, op een steen-
worp afstand van mijn voormalig ouderlijk huis. Een korte uitstap naar 
Leiderdorp bracht me uiteindelijk terug naar mijn oude buurt. Sinds 
drie jaar woon ik in de Lekstraat en doe mijn boodschappen weer bij de 
vertrouwde SPAR. Ik werkte vijftien jaar als communicatie adviseur en 
redacteur, maar ben momenteel op zoek naar een nieuwe baan (zoals 
velen met mij …). Dat geeft me wel de ruimte om de redactie van de 
RoMe-krant te versterken en me met plezier bezig te houden met het 
leukste dat er bestaat: een blad maken. En dan ook nog eens over de 
buurt waar ik een geweldige jeugd heb gehad! (Foto Rob Beurse)
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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<

Rob Beurse Fotografie

Het is net of ik
in een bos zit.

Ik mag al 35 jaar van het
uitzicht op deze schitterende
wilgenboom genieten.
Hij staat aan de rand van
de vijver en daar is hij voor mij
onverbrekelijk mee verbonden.
Mijn man heeft onze zoon
nog leren vissen in die vijver.
Ik heb er dus een sterke band
mee. Die wilg aan de vijver
mag voor mij altijd zo blijven.
Ik zeg wel eens, het is net
of ik in een bos zit als
ik voor mijn raam zit.

Suze
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Genoeg afval
Rubriek over Duurzaam Leven en Wonen van Ellen Massaro

Tips voor minder afval:

 • Gebruik bij etentjes of een BBQ thuis zo weinig mogelijk wegwerpspullen;  gebruik je  
  campingspullen of vraag de gasten zelf hun bord en een glas mee te nemen.
 • Koop zoveel mogelijk onverpakte spullen. Bij de supermarkten en op de markt kun je  
  netjes kopen om losse groente en fruit in te doen.
 • Om levensmiddelen te bewaren in de koelkastwordt veel folie gebruikt. Een goed 
  alternatief is een bakje of schaal met deksel of katoenen doeken die in bijenwas
  gedrenkt zijn. Deze kun je kopen bij diverse ‘eco’ winkels.
 • Bestel mondjesmaat per internet. Het is zo makkelijk, maar er wordt ontzettend veel 
  verpakkingsmateriaal gebruikt.
 • Gooi niet te snel iets weg. Kan het nog gerepareerd worden?
 • Laat je inspireren door tips van bijvoorbeeld www.zerowastenederland.nl/tips

Over recycling en upcycling
Afval kan de grondstof voor iets nieuws wor-
den. De meesten van ons zijn nu wel gewend 
om papier, glas en textiel in de aparte contai-
ners te gooien. Plastic en GFT wordt helaas 
niet overal in Leiden gescheiden opgehaald. 
En je kunt het scheiden nog verfijnen. Op 
www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-
scheiden-nut-en-fabels lees je er meer over.
Maak het makkelijk om recycleafval te verza-
melen en weg te brengen. Er zijn veel handige
bakkensystemen te koop; doe een speurtocht op 
internet en koop het dan bij de fysieke winkel.

Een eenvoudig systeem wat ik ook wel toepas: 
zet sterke boodschappentassen open naast el-
kaar. Ze zijn makkelijk mee te nemen als ze vol 
zijn.
 
Geef spullen die kapot of overtollig zijn en niet 
meteen weggebracht kunnen worden een spe-
ciale plek in de gangkast of in de berging. Zorg 
ook dat het een ruime plek is, zodat je makke-
lijk iets kwijt kunt. Zo’n verzamelplaats zorgt 
ervoor dat het in huis minder rommelig is én 
dat je het wat sneller wegbrengt. Geef de plek 
een naam, bijvoorbeeld de ‘exit’ of de ‘wegplek’. 
 
En … doe nog iets met verpakkingsmateri-
aal of ander afval. Gebruik het samen met de 
kinderen om te knutselen of er gebruiksvoor-
werpen of speelgoed van te maken. Inspiratie 
hiervoor kun je vinden op Pinterest!
 
Van veel afgedankte spullen kunnen weer 
mooie nieuwe dingen gemaakt worden. Dat is 
upcycling. Ben je zelf handig of ken je een goe-
de vakman- of vrouw? Het geeft voldoening als 
je iets nieuws hebt waar nog een deel van een 
‘vorig leven’ in zit! Tip: ga eens langs bij het 
Circulair Warenhuis in de Haarlemmerstraat. 
Er zit een Repair Café waar ze hun producten en 
ook het boekje ‘Van zooi naar mooi’ verkopen. 

Wilt u reageren of meer tips: stuur
een mail naar ellen@ellenmassaro.nl

Hof van Roomburgh 4,
2314 ZB Leiden

                            
Tel. nr.:

06-83021114 
 

Email:
logopediecentrumjosenijboer@gmail.com

Communiceren is alles,
daarom Logopedie!

Afval: we produceren er bergen van. Ook in ons huis. Verpakkingen, wegwerpartikelen,
kapotte spullen, levensmiddelen: een vuilnisbak is zo gevuld. Dat veel afval niet goed is
voor het milieu is inmiddels wel bekend.  

Als huishouden kun je de afvalberg aanpakken door te zorgen dat het minder wordt, maar als 
het er dan tóch is, zorgen dat het nog ergens toe kan dienen door te recyclen of upcyclen. (Foto Rob Beurse)

http://www.zerowastenederland.nl/tips
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Afscheid van Tineke en Leila

Voor elkaar zorgen en Bewegen
Thema van de dag

26 SEPTEMBER 2020
van 9:00 - 16:00 uur

Meerburg en Roomburg

Matilo op weg naar de overdracht

Incluzio presenteert zichzelf als een instelling, 
die “samen met de buurt wil bouwen aan een 
hechte krachtige gemeenschap die naar elkaar 
omziet“  en waar “outreachend” wordt gewerkt. 
Nieuwsgierig wachtten wij op de kennisma-
king en toen die maar niet kwam hebben we 
zelf het initiatief genomen en een afspraak ge-
maakt met Jolanda Wolfs, programma mana-
ger van Incluzio. Intussen waren we wel enigs-
zins verbaasd te horen, dat onze drie werkers, 
Tineke, Leila en Ali opnieuw moesten sollici-
teren. Maar gezien hun staat van dienst en het 
geweldig goed draaiende buurthuis, waar zij 
de spil in waren, verwachtten wij geen proble-
men hierbij. De schok was dan ook groot toen 
bekend werd, dat Tineke en Leila niet waren 
aangenomen.     
                                         
Verbazing
Tijdens het kennismakingsgesprek van drie 
bestuursleden van de beide wijkverenigingen 
met mevrouw Wolfs op 3 juni hebben we onze 
verbazing hierover kenbaar gemaakt, maar zij 
gaf aan hier niet op in te kunnen gaan, daar 
het personen betreft. Wij waren ook heel geïn-
teresseerd naar de plannen van Incluzio voor 
dit buurthuis, maar zij kwam niet verder dan 
de verzekering dat in ieder geval het eerste jaar 
alles bij het oude zou blijven. Door de ondui-
delijkheid en vaagheid begon het in de buurt 
te gonzen van de geruchten. Een groot aantal 
vrijwilligers kondigde aan niet langer in Mati-
lo te willen werken. Joke Aerts, een van de be-
woners schreef,  dat de manier van werken die 
Incluzio voorstaat nagenoeg samenvalt met de 
werkwijze van de werkers van Matilo en dat ze 
daarom niet begrijpt hoe het te rijmen valt dat 
deze mensen, die de uitgangspunten van In-

cluzio zo belichamen, niet zijn aangenomen. 
Omdat de bezorgdheid bij de wijkverenigin-
gen steeds verder toenam zijn we een petitie 
gestart en is er een afspraak gemaakt met wet-
houder Damen. 

Bezwaren
Op 9 juli ontvingen we wethouder Damen in 
het buurthuis met dezelfde bestuursleden die 
ook op 3 juni met mevrouw Wolfs hebben ge-
sproken. We hebben onze teleurstelling over 
de wijze waarop de hele overdracht gebeurde, 
uitgesproken. De wijze waarop op onze zorgen 
werd gereageerd, alsof we een stel sneue types 
zijn, die niet tegen een verandering kunnen. 
En het gebrek aan communicatie, dat voor heel 
veel onduidelijkheid en onrust heeft gezorgd. 
Het feit, dat in de kranten heeft gestaan, dat 
Incluzio op 1 juli de buurthuizen overnam en 
iedereen welkom was voor kennismaking en 
koffie en dat uiteindelijk de huizen gesloten 
waren. De wethouder begreep onze bezwa-
ren, maar vertelde dat ze toch haar geloof in 
de goede afloop behoudt. Wij hebben haar 
gezegd, ter wille van het welzijnswerk en de 
gebruikers van het buurthuis te hopen, dat zij 
gelijk krijgt, maar dat onze bezorgdheid niet is 
weggenomen. We zullen over een halfjaar met 
haar de situatie evalueren. 

Bijstaan 
In de tussentijd zullen we met de wijkvereni-
gingen proberen er alles aan te doen om het 
goede van ons Huis van de Buurt voort te zet-
ten. En we zullen de werkers bijstaan zoals we 
gewend waren, omdat we ons realiseren, dat zij 
buiten deze aanbestedingsellende staan.

De gemeente besloot om een aanbesteding te organiseren voor het welzijnswerk, omdat er 
in Leiden te veel partijen zijn die zich daarmee bezig houden. In Meerburg en Roomburg 
bestond deze ervaring van te veel partijen in het geheel niet.  Half februari werd bekend, dat 
de opdracht aan drie partijen was gegund: SOL voor de jongeren; BUZZ  voor degenen die 
een steuntje in de rug nodig hebben en Incluzio, die de huizen van de buurt gaat beheren.

Op 30 juni hebben we afscheid van Tineke en 
Leila genomen met koffie, taart, bloemen, ca-
deautjes en toespraken. Het was een afscheid 
vol emoties, beiden hebben een aanzienlijk 
aantal jaren in Matilo gewerkt en een sterke 
band met de bewoners en de buurt gekregen. 
Ze stonden altijd open voor een nieuw idee en 
toen de Corona uitbrak lag er nog een aantal 
leuke plannen op de plank. Zij genoten het ver-
trouwen van de buurtbewoners en bezoekers.
We zullen ze heel erg missen.

Wijkverenigingen Meerburg en Roomburg organiseren dit jaar
de burendag in samenwerking met Incluzio en stichting Soll.
De activiteit vindt plaats in en om het huis van de buurt Matilo, 
Zaanstraat 126. 
Uiteraard op veilige afstand van elkaar!

Het programma:
9.00-10.30 uur: Ontbijt voor de buurtbewoners in het 
 Horecapunt bij het buurtcentrum Matilo.
10.30-11.30 uur: Zwerfvuil opruimen in de wijken Meerburg
 en Roomburg.
11.30-13.00 uur: koffie inloop.
13.00-14.30 uur: Jeu de Boeles toernooi.  
14.30-16.00 uur:  diverse sportactiviteiten op het kunststofvoetbal-
 veldje Park Matilo onder begeleiding van jongeren- 
 werk Soll en sport coaches van Incluzio.

(Foto’s Rob Beurse)

(Reini Hulsker)

(Foto Rob Beurse)
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RAYA heeft kennis gemaakt met de sociale sec-
tor toen zij bij de receptie van het vrouwenop-
vanghuis Rosa Manus werkte. Het werk sprak 
haar zo aan, dat zij de opleiding Sociaal Maat-
schappelijke Dienstverlening is gaan volgen 
en is van plan volgend jaar aan de opleiding 
HBO- Maatschappelijk Werk te beginnen. Zij 
heeft tijdens haar opleiding als stagiaire bij het 
Sociaal Wijkteam in Leiden-Noord gewerkt. 
De laatste tijd werkte zij bij de BOP in de He-
renstraat.

Zij gaat de komende tijd gebruiken om ken-
nis te maken met de vrijwilligers en hun rol in 
Matilo. Ze wil daardoor ook overzicht krijgen 
van alle activiteiten in het buurthuis. Naast 
haar baan en studie heeft Raya de zorg voor 
twee zonen, een tweeling van 16 jaar. Toch 

vindt zij nog tijd voor haar hobby’s. Zij houdt 
erg van lezen, vooral van 'Duizend schitteren-
de zonnen' en 'De vliegeraar' van Khaled Hos-
seini heeft zij genoten. En zij gaat graag op reis, 
zij heeft al heel wat landen bezocht, waaron-
der Egypte, Turkije en Engeland. Dit jaar zou 
zij met een groep vriendinnen naar Bali gaan, 
maar Corona heeft roet in het eten gegooid. 
Raya is van maandag tot en met donderdag 
te vinden in Matilo. Zij gaat aan de slag met 
respect en aandacht voor de goed werkende 
initiatieven.

Informatie: check voor
alle activiteiten op de
website incluzioleiden.nl

JOHN Witteman werkt de laatste acht jaar bij 
I-Doe, het contactpunt voor vrijwillige inzet, 
gewerkt, de laatste vijfenhalf jaar in combina-
tie met werk in het sociaal wijkteam Noord 
en Boerhaave. Daarvoor was hij consulent/
coördinator bij een begeleid wonen project 
voor jonge statushouders en buurtcoördina-
tor in Leiden Noord. Daarnaast heeft hij zich 
als vrijwilliger ingezet voor NIVON, KWF, 
Stichting Stampod (kleine Leidse podia), Fields 
of Wonder en bij Wereldmuziek Podium de X. 
Hij hecht groot belang aan vrijwilligerswerk. 
“Vrijwilligerswerk betekent voor mij een pret-
tige manier om dingen te kunnen doen die je 
leuk vindt, maar ook om te ontdekken waar je 
goed in bent of wat je toch niet zo leuk vindt 
om te doen. Ook in het vrijwilligerswerk leer 

je iedere dag weer opnieuw. Vrijwilligerswerk 
verrijkt je leven. Je voelt je gelukkiger, leert 
nieuwe mensen kennen. Je vergroot je sociale 
netwerk. Je sluit ook nieuwe vriendschappen, 
waardoor je elkaar ook buiten het vrijwilligers-
werk kan ontmoeten. Het belangrijkste in het 
doen van vrijwilligerswerk vind ik, dat het uit 
jezelf moet komen. Het moet je energie geven.” 
John kookt, wandelt en fietst graag. Hij schaakt 
via de app en heeft 'Schaaknovelle' van Stefan 
Zweig met veel plezier gelezen.

John is vrijwilligerscoach voor heel de wijk 
Roodenburg, zijn standplaats is Huis van de 
buurt Matilo. Hij is voor alle zaken betreffende 
vrijwilligers het aanspreekpunt voor bewoners 
en organisaties.

Misschien heb je ze weleens zien fietsen of lo-
pen: de collega’s van SOL in hun groene jasjes?
Vanaf 1 juli zijn Incluzio, BUZZ en SOL van 
start gegaan om invulling te geven aan de wel-
zijnsactiviteiten in Leiden. SOL gaat zich voor 
de komende vijf jaar inzetten om de jeugd 
middels het aanbieden van variërende acti-
viteiten, te helpen hun kwaliteiten verder te 
vormen. SOL staat voor Samen Ondernemend 
Leren en dit is ook precies wat zij gaan doen. 
Samen met partners, ouders, jeugd, instanties 
en alles wat zich in een wijk bevindt, zal SOL 
activiteitenprogramma’s opstellen en uitvoe-
ren die aansluiten op de wensen van de wijk. 

Elke wijk heeft een eigen SOL team. In de wijk 
Roodenburg zijn Anne en Ian de jeugd, -en 
jongerenmakelaars en zullen worden onder-
steund door community builder Daniëlle. 
Jeugd- en jongerenmakelaars richten zich op 
het in contact komen met de jeugd en buurt-
bewoners terwijl de community builder zich 
richt op samenwerkingen met partners, ou-
ders, buurtbewoners en instanties in de wijk. 
Samen zorgen zij voor een gevarieerde activi-
teitenprogrammering dat is afgestemd op de 
behoeftes van de wijkbewoners.  
Hun felgroene kleding is van afstand mak-
kelijk te herkennen en vanaf nu deel van het 
straatbeeld.

Voorstellen SOL Roodenburg

Team Centrum/Roodenburg 
Bovenste rij vlnr: Daniëlle Bazen, Ian van Haeck, Rania Guitoun
Onderste rij vlnr: Elles van Capel, Robin van Wieringen, Anne van Outer

Naast Raya en John bestaat het team Rooden-
burg uit een mantelzorgcoach, twee buurtcoa-

ches, twee buurtsportcoaches (0-100 jaar) en 
een seniorencoach.

Huizen van de Buurt   ^      Agenda
Huis van de Buurt Vogelvlucht

Huis van de Buurt Stevenshof

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken

Huis van de Buurt Morschwijck

Huis van de Buurt Matilo

Kennismaking nieuwe werkers Huis van de buurt Matilo
In deze krant maken we kennis met twee nieuwe medewerkers van het Huis van de Buurt 
Matilo, Raya Alouad Sellam is de nieuwe sociaal beheerder en John Witteman gaat als vrij-
willigerscoach aan de slag.

(Reini Hulsker)

(Foto Rob Beurse)

(Foto Rob Beurse)

Heb je een vraag, opmerking of een leuk idee voor de wijk?
Laat het ons weten via:
Ian van Haeck 06-14868245  IHaeck@solnetwerk.nl 
Anne van Outer 06-14868240 Avanouter@solnetwerk.nl 
Daniëlle Bazen 06-14868116 DBazen@solnetwerk.nl 
Of kijk op: www.solnetwerk.nl/leiden

https://www.incluzioleiden.nl/locatiezoeker/huis-van-de-buurt-matilo/
http://www.solnetwerk.nl/leiden
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2313 KM Leiden
Tel. 071-5123578
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Stand van zaken wijkenvisie
(Ankie Verlaan)

(foto's: Marten Ris)

Uit overleg met onze handhaver en de wijk-
agent bleek dat de politie wel op de hoogte 
is van vernielingen en overlast, maar dat de 
klachten in onze buurten schaarser zijn dan 
in andere wijken. Al met al mogen wij dus blij 
zijn, maar de politie deelt onze zorgen dat met 
het opgroeien van onze jeugd ook de overlast 
weleens zou kunnen toenemen. We moeten 
dus klachten blijven melden. 

U kunt dit doen via de website van de gemeente Leiden:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/
of bellen naar 14071, keuze 3.
De politie kunt u ook online en telefonisch bereiken via
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
of bellen naar 0900 8844 en bij echte spoed en ernst 112

Plannen  
Door Libertas is hard gewekt aan de opzet van 
de horecagelegenheid naast het buurthuis. Tij-
dens hun bezoek aan Matilo waren de wethou-
der en de programmamanager van Incluzio 
enthousiast. Ook ons plan om de bediening in 
handen te geven van stagiaires of werknemers 
met een beperking oogstte lof. Na de zomerva-
kantie zal er meer nieuws volgen. De plannen 
voor de verdere inrichting van het park Matilo, 
zoals een Romeinse barak en de verplaatsing 
en verbetering van de beelden, worden ook 
uitgewerkt. De kosten hiervoor zijn al opgeno-
men in de goedgekeurde begroting.

Bezuinigingen  
Ondanks al dit goede nieuws was er ook een 
pijnlijke verrassing. Door gedwongen bezuini-
gingen moet het gemeentebestuur het team dat 
de wijkenvisies in de stad begeleidt en uitvoert 
aanzienlijk verkleinen. Voor ons betekent dat 
waarschijnlijk een gedwongen afscheid van 
onze ondersteuners. Er zal nog wel een wijk-
regisseur actief zijn, maar dan voor een groter 
gebied en zonder ondersteuning. Hoe het er 
precies gaat uitzien is nog niet helemaal dui-
delijk, want dat zal in het najaar verder worden 
vormgegeven. Wij hopen natuurlijk dat het 
niet blijft bij een simpele aankondiging, maar 
dat de wijkverenigingen mogen meedenken 
over mogelijke oplossingen.

De ontwikkelingen rond de wijkenvisie lagen gedurende de Corona-periode uiteraard vrij-
wel stil. Aan een vergadering via Zoom namen niet veel mensen deel. De laatste vergadering 
in het buurthuis Matilo in juli werd ook matig bezocht. Desondanks is er wel gewerkt aan de 
uitvoering van de plannen rond de entrees van park Matilo. Daardoor kunnen we nu genie-
ten van de bloemenpracht bij de ingang naast het buurthuis en de rozen op de Lekstraat. De 
plotselinge overdracht van ons Huis van de Buurt van Libertas naar Incluzio en de jeugdacti-
viteiten van onze Leila naar SOL was spannend. Onze voornemens om nieuwe activiteiten te 
ondernemen in het Huis van de Buurt, zoals een filmclub en jongerenactiviteiten, staan wel 
nog steeds op de agenda en daarvoor wachten we op een Covid-vrije tijd.

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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(Saskia Ridder)

Ted Kleijn is de beoogd opvolger van dokter 
Lely en treedt in 2021 toe tot de maatschap. 
Jasper de Groot werkt sinds een jaar als waar-
nemend huisarts, onder andere in deze prak-
tijk. “Op termijn wil ik ook ergens toetreden 
tot een maatschap, maar tot die tijd vind ik het 
prettig om bij verschillende praktijken te wer-
ken. Als waarnemer kun je aftasten, ontdekken 
wat je een fijne werkplek vindt.” Hij heeft het in 
praktijk Roomburgh in ieder geval goed naar 
zijn zin. “Fijne collega’s (glimlach naar Ted), 
een diverse patiëntenpopulatie en een team 
dat wil vernieuwen.” 

Voetballersmigraine  
Ted heeft nog gewerkt met dokter Lely. “Wat 
ik mooi vond van zijn manier van werken, is 
dat hij echt contact maakte met z’n patiënten. 
Hij keek goed naar de mensen, luisterde goed, 
wist precies wie er voor z’n neus zat en wat 
een klacht voor iemand betekende. Natuurlijk 
krijg je in je opleiding mee dat dat belangrijk 
is, maar bij Lely zag ik wat dat in de praktijk 
inhoudt. Als je de mens achter zijn ziekte-
beeld beter leert kennen, kun je als arts ook 
meer betekenen voor iemand.” Jasper valt Ted 
bij. “Sommige klachten of ziektes zijn niet op 

te lossen. En dan is het belangrijk om met de 
patiënt te onderzoeken hoe je iemand verder 
kan helpen. Wat ik ook leuk vind aan werken 
als huisarts: je leert iedere dag weer iets bij. 
Voetballersmigraine? Ik had er nog nooit van 
gehoord.”

Vernieuwingen  
Na het vertrek van dokter Lely heeft de prak-
tijk meer afscheidsfeestjes moeten organise-
ren. Marian, sinds jaar en dag de assistente 
van Wim, vond het tijd om iets anders te gaan 
doen. Een andere assistente maakt een carri-
èreswitch naar huidtherapie. Ted: “Die kennis 
en ervaring missen we natuurlijk, tegelijker-
tijd is het een mooi moment om organisato-
risch de bezem door de praktijk te halen. Daar 
wordt de praktijk alleen maar completer van. 
We hebben een nieuw belsysteem, en we on-
derzoeken hoe we meer met online diensten 
en in ‘the cloud’ kunnen gaan werken. Jasper: 
“Dat klinkt simpeler dan het is. Vanwege al-
lerlei privacywetgeving zitten er wat haken 
en ogen aan. Maar dat er iets mag gebeuren 
is duidelijk. De stekker van de fax zit bijvoor-
beeld nog steeds in het stopcontact.”

Ted Kleijn, 31 jaar 
Werkervaring: 
Spoedeisende hulp Schiedam en kinderge-
neeskunde in het Bronovo in Den Haag. 
Thuis: In Leiden, met vriendin en dochter van 
een half jaar oud. 
Hobby’s: voetballen, tuinieren en klussen
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag om de week. 
Drie maanden vrij, zonder financiële beper-
kingen en zonder coronamaatregelen; wat 
ga je doen? “Reizen! Australië en Nieuw-Zee-
land staan op de bucketlist, maar met een kind 
van een paar maanden oud is dat wellicht niet 
het perfecte plan?”

Jasper de Groot, 33 jaar
Werkervaring: In verschillende ziekenhuizen, 
onder andere op radiologie, intensive care en 
oncologie.
Thuis: In Leiden, met vriendin en twee zoon-
tjes (2,5 jaar en 3 maanden).
Hobby: Fietsen en hardlopen, het liefst door 
de mooie duinen
Werkdagen: wisselend
Drie maanden vrij, zonder financiële beper-
kingen en zonder coronamaatregelen; wat 
ga je doen? “Reizen door Nieuw-Zeeland en 
Zuid-Amerika! Voorzichtig maken we hier al 
plannen voor, want over anderhalf jaar gaat 
de oudste naar school. Om voor die tijd nog 
langer op reis te gaan is wel een droomwens.”

Het leed dat verkeer heet.

Op vrijdag 10 juli rond het middaguur gin-
gen Meneer Gerrit Eend en Mevrouw Katrien 
Eend een stukje waggelen in de Maasstraat in 
Leiden. Deze straat is gelegen in de wijk Meer-
burg, waar tientallen van deze knobbeleenden 
in groepsverband leven. Iedere bewoner van de 
wijken Roomburg en Meerburg is wel bekend 
met deze eenden. Tijdens de dagelijkse wande-
ling van Meneer Gerrit Eend en Mevrouw Ka-
trien Eend, kwam een auto met grote snelheid 
en zonder aandacht voor de eenden de Maas-
straat in rijden. Deze auto schepte Mevrouw 
Katrien Eend. Door de aanrijding brak ze haar 
nek en bezweek aan haar verwondingen.  Een 
aantal jongens zag het ongeluk gebeuren en ze 

vertelden dat iemand wel Mevrouw Katrien 
Eend in een boom zerk aan de kant had gelegd, 
maar niet de moeite genomen om de dieren-
ambulance te bellen of het kleine lichaampje 
van Katrien Eend in een bak te gooien. Gevolg 
van deze aanrijding met dodelijke afloop was 
dat Meneer Gerrit Eend het hele weekend bij 
het stoffelijk overschot van zijn vrouw heeft 
gezeten. Hij probeerde door tikjes met zijn 
snavel zijn vrouw tot leven te wekken. Te-
vergeefs want Mevrouw Katrien Eend was al 
overleden. Bij het bellen van de dierenambu-
lance werd verteld dat ze geen capaciteit had-
den om het stoffelijk overschot op te halen en 
dat het een taak van de gemeente Leiden is om 
dat te doen. Echter het was inmiddels vrijdag-
middag rond 16:15 uur en de gemeente was 

niet meer bereikbaar. Het hele weekend heeft 
Meneer Gerrit Eend bij zijn dierbare overle-
den Mevrouw Katrien Eend gezeten, hopen-
de een gelukkig leven met haar te hebben. Dit 
werd bruut verstoord door een automobilist 
die waarschijnlijk te druk met zichzelf bezig 
was en geen oog voor zijn omgeving had. Op 
maandag 13 juli heeft de Gemeente Leiden 
het stoffelijk overschot van Mevrouw Katrien 
Eend opgehaald en wacht Meneer Gerrit Eend 
op de terugkomst van zijn liefhebbende vrouw, 
die echter nooit meer zal terugkomen. Het zou 
verstandig zijn als bestuurders meer aandacht 
nemen voor de omgeving waarin ze rijden en 
ook verantwoordelijkheid nemen voor hun da-
den. Als deze automobilist gewoon rustig had 
gereden en had opgelet, waren Gerrit en Ka-
trien nu nog samen geweest.

Wij ontvingen dit stukje van Patrick la Lau. Hij hoopt dat zijn verdrietige verhaal auto- 
mobilisten die te hard rijden en niet met hun omgeving bezig te zijn, wakker te schudden.

Ingekomen post:

Dokter Wim Lely nam begin dit jaar afscheid van de Huisartspraktijk Roomburgh. Twee 
jonge huisartsen nemen zijn werk over. Veel mensen uit de wijk kenden dokter Lely, hij 
werkte er immers 32 jaar! Maar zijn opvolgers kent u wellicht nog niet. Daarom in deze 
wijkkrant een kennismaking met Ted en Jasper. Let wel; in de praktijk zeggen we dokter 
Kleijn en dokter de Groot.

Interesse in deze huisartsenpraktijk?
Mensen met de postcode 2314 zijn van harte welkom.

Neem een kijkje op www.roomburgh.eu

Even voorstellen: twee nie uwe huisartsen in de wijk

http://www.roomburgh.eu
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Een verslag van de afgelopen periode waarin ook in onze wijken de boel op slot ging door 
het Coronavirus. Een bizarre tijd, waar na de verbijstering ongelofelijk veel creativiteit en 
hulpvaardigheid loskwam. 

Basisschool De Arcade moest haar deuren 
sluiten tot groot verdriet van alle leerkrachten. 
De juffen en meesters moesten omschakelen 
naar digitale lesvormen, op afstand. 
Groot was de blijdschap toen de school na de 
meivakantie weer stapsgewijs open mocht.

Zorgcentrum Roomburgh beschikt over een 
mooie ploeg van twaalf chauffeurs die met 
veel inzet en enthousiasme doordeweeks war-
me maaltijden rondbrengen in Roomburg en 
Meerburg.  Dit team wordt aangestuurd door 
een eveneens enthousiaste coördinator Moni-
que van Trigt. Wij spraken haar en een van de 
chauffeurs Gé Brands en vroegen naar hun er-
varingen tijdens de coronacrisis. 

Signalering
Beiden antwoordden lachend dat het vooral 
plezier geeft dit met elkaar te kunnen doen.
Maaltijden rondbrengen is bovenal een sociaal 
en signalerend gebeuren. Chauffeurs merken 
op wanneer cliënten, die zij meerdere keren 
per week zien, zich anders gedragen. Zo gaf Gé 
het voorbeeld van een cliënt die was gevallen 
en waarbij hij alarm kon slaan omdat zij, an-
ders dan normaal, de deur niet opende. Uiter-
aard moest de bezorging van de maaltijden op 
veilige afstand gebeuren. Voor de meeste cliën-
ten betekende dit dat er een tafeltje bij de voor-
deur kwam zodat de chauffeur de maaltijd daar 
kon neerzetten. Gé geeft aan dat hij vooral de 
kleine dingen miste, zoals even een hand op de 
schouder van iemand leggen die overstuur is. 

Rituelen
Tijdens de lockdown was het vooral heel stil 
geven beiden aan. Zowel op straat als in de gan-
gen binnen Roomburgh was het uitgestorven. 
Veel leuke sociale aspecten zoals een kop koffie 
drinken met collega’s binnen Roomburgh vie-
len in een keer weg. Sinds 1 juli is de situatie 
weer wat normaler geworden. De maatregelen 
van het RIVM worden uiteraard nog steeds 
strikt nageleefd en er kunnen per bus maar 
twee personen worden vervoerd en wordt de 
1,5 meter afstand nageleefd. Desalniettemin is 
het persoonlijke contact wel weer hersteld en 
zien zowel Monique als Gé gelukkig bepaalde 
rituelen weer terugkeren zoals koffie drinken 
met een tompouce op de dagbesteding of een 
blikje bier als bedankje van een cliënt.

Zowel Monique als Gé geven aan dat, ondanks 
de lastige periode, de samenwerking tussen de 
chauffeurs en de dankbaarheid van de cliënten 
het allemaal de moeite waard hebben gemaakt. 
Wij zijn heel blij en dankbaar voor zo’n mooie 
ploeg!

Leo Cremers,
wijkcoordinator Roomburgh

Visser Fysiotherapie en Sport moest alle 
sportlessen staken. Zij schakelden gelijk over 
op een online aanbod en zodra er groen licht 
voor werd gegeven, boden ze ook buitenlessen 
aan op het hockeyveld aan de overkant van het 
Kanaal.

Zorgcentrum Roomburgh zag zich met pijn 
in het hart genoodzaakt om de deur te sluiten 
voor alle vrijwilligers. Ook familie en vrienden 
mochten niet meer naar binnen. 
Creatieve en hartverwarmende acties zorgden 
in deze moeilijke periode voor afleiding en een 
hart onder de riem.

Onze wijken   in Coronatijd

Maaltijdbezorging tijdens Corona
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De Spar
Henk Zeldenrust, bedrijfsleider Spar, vertelt 
hoe binnen een uur na de eerste persconfe-
rentie van premier Rutte de eerste hamste-
raars zich al aandienden: toiletpapier, pasta, 
diepvriesmaaltijden en pizza’s waren binnen 
de kortste keren uitverkocht. Meteen werden 
door het personeel veel meer van deze produc-
ten besteld, waardoor de tekorten snel verle-
den tijd waren. De week daarop was de pers-
conferentie waarbij de 1,5 meter afstand werd 
aangekondigd. Er mocht voortaan een beperkt 
aantal mensen tegelijkertijd in de winkel zijn, 
maximaal veertig. Bij de deur werden veertig 
mandjes opgestapeld, waardoor in een oogop-
slag te zien was hoeveel klanten nog naar bin-
nen mochten. Mensen die weggingen leverden 
hun mandje in dat vervolgens (gereinigd) weer 
op de mandjestoren werd geplaatst. Aan de 
klanten werd reinigingsmateriaal verstrekt en er 
werd speciaal iemand aangesteld om het reilen 
en zeilen bij de ingang in de gaten te houden. 

Het werd veel drukker dan normaal bij de Spar, 
omdat ook nogal wat mensen gebruik gingen 
maken van de bezorgdienst. Daar werd tijde-
lijk extra personeel op ingezet: Jelle en Wouter 
(zie foto), allebei net afgestudeerd in werktuig-
bouwkunde, die door de Coronacrisis niet di-
rect in het vakgebied terecht konden. Speciale 
aandacht ging uit naar de vaak kwetsbare men-
sen uit Woon- en Zorgcentrum Roomburgh. 
Als service werden daar ook de boodschappen 
voor gedaan. 
Niemand van het personeel is ziek geworden. 
Vooral de eerste weken hielden de klanten zich 
aan de (afstand)regels. Maar daarna verslapte 
de aandacht daarvoor, wat nogal eens leidde 
tot vervelende situaties tussen klanten. Door 
het personeel werd daar snel en doeltreffend 
op gereageerd. Overtreders riskeerden een toe-
gangsverbod. En tsja, wie zit daar in zo’n moei-
lijke tijd nou op te wachten?

Henk zegt veel geleerd te hebben van de eerste 
coronamaanden en is blij dat langzamerhand
de druk wat van de ketel is en het rustiger 
wordt: “Het waren dwaze top drukke weken”
Gelukkig heeft het team van Spar veel extra 
complimentjes gekregen. En zo hoort het ook!

Apotheek Roomburgh
Hoe zorg je ervoor dat je mensen die op je re-
kenen op een verantwoorde manier van hun 
benodigde medicijnen kunt blijven voorzien 
als er een pandemie uitbreekt… “Als ik iets 
heb geleerd van deze periode dan is het dat 
het volgen van je gezonde verstand een van de 
beste methodes is“ zegt Karin Derks, apothe-
ker van Apotheek Roomburgh. “Om de con-
tinuïteit van het bedrijf te garanderen zijn we 
een tijd lang voor een groot gedeelte van de 
dag gesloten geweest. Er is tijdelijk extra per-
soneel aangenomen voor het bezorgen van de 
medicijnen. ’s Morgens werden alle medicijnen 
klaargezet en ’s middags werden ze volgens een 
handige route bij de mensen langsgebracht.“ 
Ondanks het feit dat een aantal personeelsle-
den ziek werd door het virus, konden de zaken 
toch doorgaan. “Behalve een paar weken toen 
we echt helemaal gesloten waren voor bezoek.
Binnen is alles aangepast nu op een manier 
waardoor de bezoekers zich veilig kunnen voe-
len.”

Ten behoeve van de veiligheid van het perso-
neel zijn er net als in andere zaken doorzichtige 
schermen neergezet. Bij de deur staat een groot 
bord met aanwijzingen hoe men zich binnen in 
de apotheek dient te gedragen.
“Iedereen heeft op tijd zijn medicijnen gekre-
gen, ook al was de gevraagde medicatie soms 
niet beschikbaar ter plaatse. Dan konden we 
makkelijk uitwijken naar alternatieven. Een 
medicijntekort is er niet geweest. Wel waren de 
mondkapjes snel uitverkocht. Maar inmiddels 
zijn die weer gewoon te verkrijgen.”
We mogen blij zijn dat door praktisch inzicht 
binnen de apotheek niemand iets te kort geko-
men is.

Haarstudio Yolanda
“De eerste week nadat ik moest sluiten was ik 
erg nerveus: hoe zou dit aflopen en wat zou het
betekenen voor mijn bedrijf?” Aan het woord 
is Yolanda Slingerland, die zegt te hopen dat ze 
volgend jaar het dertigjarig bestaan van haar 
zaak zal kunnen vieren. In de zeven weken dat 
de kapperszaak gedwongen gesloten was,  heeft
ze echter niet stil gezeten. Van de nood werd 
een deugd gemaakt en de zaak werd grondig 
verbouwd en onder handen genomen. Een erg
geslaagde operatie zoals ondergetekende zelf 
heeft kunnen constateren.

Maandag 11 mei mochten de deuren weer 
open. Er werd (en wordt) alleen op afspraak 
gekapt. “Dat is omdat er maar drie stoelen te-
gelijk bezet mogen zijn. Na elke klant worden 
stoelen, kapmantels en materiaal weer ontsmet.
En de koffie en thee wordt momenteel geser-
veerd in een plastic bekertje …” Een heel gedoe 
dus allemaal. “Zelf hebben we in het begin een

mondmasker gedragen. Sommige klanten 
deden dat ook. Nu heeft de brancheorganisa-
tie gezegd dat het niet meer per se hoeft. We 
vragen echter eerst aan de klant of er prijs op 
gesteld wordt dat we toch zo’n masker dragen. 
Vindt men dat prettiger dan dragen we er een 
zonder morren.“ 
Zo’n crisis voelt de ondernemer natuurlijk da-
nig in de portemonnee. Ook de kapperszaak 
heeft gebruik gemaakt van de NOW regeling 
waardoor een tegemoetkoming in de perso-
neelslasten mogelijk was.

“De klanten zijn trouwens zelf vaak creatief met 
hun kapsel omgegaan tijdens die zeven weken, 
hetgeen soms tot bijzondere en grappige re-
sultaten heeft geleid “Nu, eind juli, is het weer 
een stuk rustiger in de zaak. “Het mag best wat 
drukker” vindt Yolanda, “maar wellicht ligt het 
aan de vakantie die nu begonnen is.” Ik zeg dat 
ik dat ook vermoed. Iedereen wil toch graag 
vlakbij en zó goed geholpen worden? Ja toch, 
niet dan!

We maakten een rondje langs een aantal ondernemers om te vragen wat het begin van de 
coronacrisis voor hun zaak betekende.

(Gijsbert Groenveld) Ondernemers in coronatijd

Niemand van het 
personeel is ziek

geworden

(Foto Rob Beurse)

(Foto Rob Beurse)

(Foto Rob Beurse)
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“Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Leendert van Velzen en ik ben vanaf 1 juni 
dit jaar de nieuwe wijkbeheerder van onder andere Roomburg. Ik neem het ‘stokje’ over van 
Ewout Nieuwenhuijs. Via deze weg wil ik u graag informeren over de stand van zaken van 
het vergroenen van Roomburg.”

Zo introduceert onze nieuwe wijkbeheerder 
zichzelf in de bewonersbrief die eind juli 2020 
in Roomburg is verspreid.

Een van zijn eerste acties is het oppakken van 
het Vergroeningsplan. De uitvoering hiervan 
had vertraging opgelopen door het corona-
virus. Nu de maatregelen zijn versoepeld wil 
Leendert hiermee samen met de bewoners aan 
de slag. 

In de bewonersbrief met als onderwerp 'Groe-
ne Kansen Kaart en stand van zaken samen aan 
de Slag' staat een overzicht van de plannen per 
straat of gebied om de hittestress te verlagen. 

Al eerder werd de Briniostraat genoemd als 
een aandachtslocatie waar veel te vergroenen 
valt. Inmiddels zijn de eerste ontwerpschet-
sen gemaakt en zijn de randvoorwaarden 
besproken. Na de zomervakantie worden de 
bewoners benaderd om te participeren in dit  
project.

Wilt u weten of uw straat wordt genoemd kijk 
dan op de website voor de volledige versie: 
roommeerburg.nl/2020-08-vergroening/

Speelplaatsje Liviuslaan

Samen met een aantal bewoners heeft Leen-
dert op 8 juli een rondgang door de wijk 
Roomburg gemaakt. Een aantal punten van de 
wijkschouw begin dit jaar waren blijven lig-

gen. Uitgebreid hebben we stilgestaan bij het 
speelplaatsje met zandbak/waterpomp in de 
bocht van de Liviuslaan. Er is daar een onveili-
ge situatie door het ontbreken van een omhei-
ning. Peuters kunnen zomaar de weg op hollen 
en ieder kwartier komt daar een bus in volle 
vaart de bocht om. Er waren handtekeningen 
opgehaald voor het plaatsen van een omhei-
ning rondom de speelplaats en langs het water.

Tijdens de wijkschouw in januari was toege-
zegd dat de waterpomp na de winterstop weer 
werkend zou worden. Ook was een omheining 
beloofd in de vorm van een heg. 

Inmiddels is de waterspeelpomp verwijderd, 
omdat deze defect was en reparatie te duur. 
Dit ging zonder enig bericht aan de bewoners 
of de wijkvereniging... Leendert onderkent 
dat de communicatie niet goed is gegaan. Hij 
heeft inmiddels overleg gepleegd met de stede-
lijk beheerder die hier over gaat. In september 
wordt gekeken hoeveel meldingen er binnen 
zijn gekomen van mensen die de pomp mis-
sen. Er wordt dan gekeken of er een ander 
speeltoestel neergezet kan worden. Ook is de 
vraag naar een omheining/afscheiding tussen 
speelveld en weg uitgezet. Wij wachten met 
spanning op de uitslag en zitten hier bovenop, 
want veiligheid is prioriteit 1.  

Na de zomervakantie zal Leendert ook kennis 
gaan maken met de wijkvereniging Meerburg 
en een rondje door de wijk doen. 

Nieuwe wijkbeheerder
voortvarend aan de slag

(Liesbeth Dijkdrent)

(Foto Rob Beurse)

http://roommeerburg.nl/2020-08-vergroening/
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(Saskia Hageman)

Luchtigheid en
transparantie zijn

essentieel in al
haar ontwerpen

Nique en haar man Koos hebben boerderij Ca-
rola aan de Roomburgerweg vijftien jaar lang 
verbouwd tot de idyllische plek waar ze nu al 
27 jaar woont. Zij kochten het huis, omdat het 
haar de mogelijkheid gaf voor een eigen atelier. 
“Toen wij in het huis trokken was alles nog in 
de originele staat. Het oude kippenhok stond 
op een veldje achter de boerderij, maar was zo 
mooi dat wij hem in onze tuin hebben gezet. Ik 
houd van gebruikte tuinspullen en meubels en 
vind het leuk om ze op te knappen.”

Perfecte combinatie  
“Ik stuur mijn ontwerpen naar Micha (vormgever 
van ROMEkrant, red.), die ze in Auto-Cad zet. Hij 
is echt mijn steun en toeverlaat in dit compu-
terprogramma. Vervolgens gaan de bestanden 
naar de fabriek om met laser te worden gesne-
den en daarna worden ze gebogen tot hun uit-
eindelijke vorm. “Bij dit proces wil ik graag zo-
veel mogelijk betrokken zijn en daar leer ik ook 
weer van.” Nique en haar man Koos vormen de 
perfecte combinatie voor haar werk. “Ik ben de 
ontwerper, hij is de techneut. Zijn motto is dat 
een kunstenaar niet gehinderd moet worden 
door enige technische kennis. Met gebruik van 
het juiste materiaal is bijna alles mogelijk, hoe-
wel ik me soms toch een beetje moet inhouden 
omdat de kosten anders te hoog worden.” De 
laatste tijd maakt ze toegepaste kunst en werkt 
ook in opdracht. “Nu ben ik into bankjes en 
tafeltjes. Deze ‘Leidse bankjes’ (FOTO) zijn mijn 
laatste ontwerpen. De uitgesneden sleutels en 
de contouren van de singels vallen door het 
zonlicht als een soort stempels op de grond.”

Onsterfelijkheid  
“Tijdens een reis door Nepal werd ik geraakt 
door de gebedshuisjes en door de opgestapelde 
stenen die mensen achterlaten. Iedereen laat 
een voetstap achter in de historie. Zoals Bram 
Vermeulen dat ook zo mooi verwoordt in zijn 
lied ‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op 
aarde’. Dat is een universeel denkbeeld dat 
alle religies in zich dragen: de onsterfelijkheid 
van 'het nooit vergeten'. Dat was de inspiratie 
voor het hek en de leuning van de brug bij de 
nieuwe begraafplaats van het Groene Kerkje in 
Oegstgeest. Mijn ontwerp bestaat uit de con-
touren van kiezelstenen, die door lijnen aan el-
kaar worden verbonden. Het is een heel trans-
parant geheel. Omdat niet iedereen visueel kan 
denken heb ik mijn ontwerp op schaal 1:1 laten 
printen en opgehangen in mijn atelier. Zo kon 
ik mijn werk levensgroot presenteren en heb 
mijn verhaal erachter vertelt. Ik ben er heel blij 
mee dat mijn werk nu deel uitmaakt van de se-
rene sfeer op de begraafplaats.”

Voor meer krukjes/tafeltjes zie Instagram: liefsnique

Stimulans  
In navolging van haar knutseldrift als kind 
volgde Nique de opleiding tot handvaardig-
heidsdocent. Ze werkte jaren met leerlingen 
met een verstandelijke beperking. “Toen be-
gon het te kriebelen en ging ik eigen werk 
schilderen. Ik volgde de basisopleiding aan de 
Willem de Kooning Academie in Rotterdam en 
studeerde aan de Kunstacademie in Den Haag.  
Het enthousiasme van het publiek bij mijn eer-
ste expositie was voor mij een enorme stimu-
lans om me verder te ontwikkelen.” Nique ging 
ook etsen en maakte grafisch werk. Uiteinde-
lijk koos ze ervoor ze om zich voornamelijk te 
richten op ruimtelijke objecten. 

Wensen en gedachten  
“Mijn favoriete materiaal is staal. Ik werk veel 
met cortenstaal. Dat is weervast en oxideert 
alleen aan de buitenkant, waardoor het zijn 
karakteristieke roestige uiterlijk krijgt en is 
bij uitstek geschikt voor objecten in de open 
lucht. Het werk van Frans de Wit bij Natura-
lis is daar een mooi voorbeeld van.” Nique laat 
zich onder meer inspireren door wat er door de 
lucht gaat, maar wij niet kunnen zien: bijvoor-
beeld telefoongesprekken, gedachten, wensen 
en dromen. Luchtigheid en transparantie zijn 
essentieel in al haar ontwerpen. “Gedachten, 
dromen en wensen zitten in je hoofd maar 
gaan daarna hun eigen weg. Wie weet waar ze 
terecht komen? Ze fladderen als het ware door 
de lucht zoals pluisjes van een paardenbloem. 
Die vormen wil ik in mijn werk tot uitdruk-
king brengen.” Haar ‘wensvorm’ is daar een 
voorbeeld van. “En daar is ook mijn werk bij 
de Nieuwkoopse Plassen op geïnspireerd. Het 
heet ‘Flarden’. Het liefst had ik het op een trans-
parante basis willen zetten om de luchtigheid 
te benadrukken, maar dat was door het budget 
niet te realiseren. Als het kon zou ik mijn werk 
ophangen aan draadjes in de lucht. Het hoogst 
haalbare is dat veel van mijn werken geen con-
structie of ondersteuning hebben. Het ijzer 
wordt gebogen tot hun vorm.”

“ALS HET KON ZOU IK MIJN WERK   OPHANGEN AAN DRAADJES IN DE LUCHT”
Kunstenares Nique Zitman bracht haar jeugd door in de Lekstraat. “In het schuurtje van 
mijn vader gaf ik al op mijn zevende voor een dubbeltje les in knutselen aan kleuters. Van 
de opbrengst kon ik dan nieuw vouwpapier, lijm of potloden kopen.”

https://www.instagram.com/liefsnique/
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Bij het opwekken van elektriciteit komt veel 
warmte vrij. Vroeger ging deze warmte ver-
loren, maar bij stadswarmte wordt deze 'rest-
warmte' hergebruikt voor de centrale ver-
warming, vloerverwarming en warm water 
van duizenden huishoudens. De stadswarmte 
in de Leidse regio bestaat voor het grootste 
deeluit restwarmte van de Uniper elektrici-
teitscentrale aan de Lange gracht. Door het 
gebruik van restwarmte is er een CO2 reductie 
van 45% ten opzichte van een normale CV-ke-
tel met aardgas. 

De Warmterotonde 
Er zijn plannen om deze stadswarmte nog 
duurzamer te maken. De gemeente Leiden zet 
zich in voor aansluiting op de zogenaamde 
Warmterotonde. Deze grote warmtepijp wordt 
aangelegd om een overschot aan warmte van-
uit de Rotterdamse industrie te transporteren 
naar warmtenetwerken in Zuid-Holland. In 
de eerste plannen zou de warmte via het tracé 
'Leiding over Oost' van Rotterdam naar Lei-
den getransporteerd worden, maar dit project 
is enorm vertraagd en kwam jammer genoeg 

eind 2019 op losse schroeven te staan. Na een 
zorgvuldige afweging heeft de gemeente nu 
besloten om zich aan te sluiten bij een ander 
tracé, de zogenaamde 'Leiding door het Mid-
den+ (LdM+)', dat zal gaan lopen via Den 
Haag. Om de ontwikkeling van LdM+ mo-
gelijk te maken garandeert de Leiden met de 
regio een afname van 5 Megawatt per jaar.  De 
onderhandelingen met ontwikkelaar Gasunie 
gaan de laatste fase in en de leiding is naar ver-
wachting klaar in 2026.

Stadswarmte voor Meerburg? 
Naast verduurzamen van het bestaande warm-
tenet wordt er gekeken naar uitbreiding van 
het Leidse stadswarmtenet. De wijk Meerburg 
wordt als kansrijk gezien voor deze uitbrei-
ding, omdat de leiding door de wijk loopt en 
er al een aantal grote grondwerkzaamheden 
gepland staat. De gemeente is bezig met een 
wijkaanpak voor Meerburg. We zullen de ont-
wikkelingen blijven volgen!

Reacties op dit stukje zijn welkom op
nadine@familiepronk.eu

Rubriek Energiek

De toekomst van stadswarmte in onze wijken
Vorige keer schreef ik over zonnepanelen. Ik kreeg hierop enkele reacties o.a. over zonne-
panelen op de Drususlaan. Geweldig! Dit keer: stadswarmte. We zullen in de toekomst ons 
huis gasloos moeten verwarmen. De wijk Roomburg is gebouwd zonder gasaansluitingen en 
maakt gebruik van stadswarmte. Wat is stadswarmte nou eigenlijk en wat brengt de warmte-
transitie voor Meerburg?

(Nadine Pronk - van Montfoort)

(Foto: Pixabay)

(Foto Rob Beurse)



30 31

Beste buurtbewoner,

Zoals u misschien al weet, is een van 
de projecten van de wijkenvisie het 
realiseren van een horecapunt in Huis 
van de buurt Matilo. Inmiddels is het 
horecapunt bijna klaar voor de ope-
ning.  

In dit horecapunt zullen allerlei 
kookactiviteiten georganiseerd wor-
den maar je kunt ook een hapje en 
drankje  doen en een krantje lezen etc. 
Ook zijn wij een grote wijkleestafel 
aan het maken. Het zou leuk zijn als u 
een ontwerp tekent voor de decoratie 
op het tafelblad. Zo wordt een deel van 
de tafel ook van u. 
Daarom vragen wij u om één vorm 

te tekenen en deze naar ons te sturen. 
Wij gaan een stuk hout zagen in de 
vorm die u levert en deze in de tafel-
blad verwerken. 

Als de tafel kaar is dan kan ieder zijn 
vorm in de tafel zien en zo hebben wij
een leestafel voor en van de wijkbe-
woners. 

U kunt de tekening in de brievenbus 
doen van Huis van de buurt Matilo, 
Zaanstraat 126 of de tekening mailen 
naar Ali: aelali@incluzio.nl
Graag de tekening niet groter dan A4 

Met vriendelijke groet,
Namens Stuurgroep Wijkvisie en
Team Huis van de buurt Matilo  

(Reini Hulsker)Stichting Groen Cronesteyn
Interview met de secretaris Kees Vertegaal

Spaanse ruiter 
De gemeenteraad van Leiden heeft in 2019 een 
nieuw beheersplan vastgesteld voor het park en 
de stichting wil hiermee als leidraad het park 
nog mooier maken. Vooral de Moerastuin, 
“een pareltje,” volgens Kees, kan wat extra aan-
dacht gebruiken. Hier groeit een weelde aan 
zeldzame planten en is zelfs de Spaanse ruiter 
voor de goede zoeker te vinden.

De Grutto 
De stichting heeft contact met de vogelwerk-
groep, de imkersvereniging, de volkstuinver-
eniging en een beheersgroep van vrijwilligers 
van het park. In samenwerking willen zij ervoor 
zorgen dat het park nog aantrekkelijker wordt 
voor bezoekers en voor de natuur. In overleg 
met de boer, die het weidevogelgrasland heeft 
gepacht, willen ze het beheer verbeteren. In 
het belang van de grutto moet pas voor de 
eerste keer in het seizoen worden gemaaid als 
de jongen van de grutto groot zijn. Als dat te 
vroeg gebeurt worden nesten stuk gemaaid en 
hebben de jonge vogels te weinig bescherming 
wanneer zij gaan rondscharrelen. Zij zijn dan 
te zichtbaar en een makkelijke prooi voor de 
kraaien en andere roofvogels. Ook is er op de 
kaal gemaaide hooilanden te weinig voedsel 
voor ze. Op dit moment is nog slechts een en-
kele grutto te spotten in het park.

Uniek natuurgebied
De SGC vindt het één van haar belangrijkste 
taken de inwoners van Leiden ervan te door-
dringen dat zij met het polderpark een uniek 
stuk natuur binnen hun grenzen hebben. Het 
is een heel oude polder, die waarschijnlijk al 
halverwege de middeleeuwen is ontgonnen. 
Sommige sloten zijn nog terug te voeren tot de 
vroeg- middeleeuwse kreken, toen de getijden 
nog invloed hadden op de waterstand in de 
polders. Op oude kaarten zijn nu nog bestaan-
de sloten terug te vinden.

Leidse Hooitocht
Voor de komende zomer zal de SGC een bij-
drage leveren aan de Leidse Hooitocht met leu-
ke excursies door het park. Voor meer infor-
matie; zuidhollandslandschap.nl/activiteiten/
leidse-hooitocht-2020

Informatie over de Stichting Groen Cronesteyn is te vinden op de
website www.groencronesteyn.nl die eind augustus in de lucht gaat.

Het polderpark Cronesteyn is een uniek park volgens bioloog Kees Vertegaal. Er is een gro-
te biodiversiteit, bijzondere plantengroei vooral in het moerasgebied en de met uitsterven 
bedreigde grutto leeft in het weidegebied. En je kunt er zelfs af en toe een lepelaar spotten. 

Kees kwam met dit bijzondere park in aanraking via de Vogelwerkgroep Cronesteyn waarvoor 
hij jarenlang vogels telde. In maart 2020 heeft hij met een aantal andere 'Cronesteyners' de Stich-
ting Groen Cronesteyn (SGC) opgericht. Deze stichting is de opvolger van de Vereniging Vrien-
den van Polderpark Cronesteyn. De VVPC is niet meer actief en in goed overleg is besloten die 
op te heffen. Een van de bestuursleden van de VVPC is naar de nieuwe stichting overgestapt.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

WIJKTAFEL

uiterste inzenddatum:

30 september 2020

Zelfregie centrum Leiden
zelfregiecentrumleiden@gmail.com

www.zelfregiecentrumleiden.nl

Een bakkie met persoonlijke aandacht?
Bij Zelfregiecentrum Leiden ben je welkom!

Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur in Huis van de Buurt Matilo, 
Zaanstraat 126, 2314 XH  Leiden.

NB: check onze website of Facebookpagina voor actuele openingstijden.

Wil jij...
 • een luisterend oor?
 • je verder ontwikkelen?
 • nieuwe mensen ontmoeten?
 • je frustraties ombuigen naar uitdagingen?
 • werkervaring opdoen?
...dan ben je bij het Zelfregiecentrum aan het juiste adres.

Heb je interesse om bij ons vrijwilliger te worden,
neem dan contact op met Marcel de Jong via

zelfregiecentrumleiden@gmail.com

Kom je een
bakkie doen?

http://zuidhollandslandschap.nl/activiteiten/leidse-hooitocht-2020
http://zuidhollandslandschap.nl/activiteiten/leidse-hooitocht-2020
http://www.groencronesteyn.nl
http://www.groencronesteyn.nl
http://www.groencronesteyn.nl
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Een fietstocht door het unieke Een fietstocht door het unieke 

Zuid-Hollandse landschapZuid-Hollandse landschap

Wij zijn ons er niet altijd van bewust hoe mooi 
onze omgeving is: weilanden, plassen, hoge 
dijken en laag gelegen boerderijen, molens en 
kleine kerktorentjes. Op de fiets beleef je dit 
moois pas echt. Deze fietstocht is bijna 43 kilo-
meter, maar hij kan verkleind worden door van 
67 naar 86 te fietsen of van 58 naar 27. We fiet-
sen veel over echte fietspaden door het groene 
platteland en langs sloten, plassen en de Rijn. 
De weg van Alphen naar Woubrugge is niet 
overal duidelijk: ga van 23 naar 45 en rijd tot 
de Wijde Aa. In de oude dorpen Hazerswoude, 
Woubrugge en Hoogmade is altijd ergens kof-
fie en een broodje te krijgen.

Opvallend zijn hier de nog steeds actieve oude 
molens en de typische Hollandse ophaalbrug-
gen. Molens zijn er bij de punten 74, 80, 36, 23, 
46, 47, 48, en 38. We passeren ook zuivelboer-
derijen, waar je verse melk en kaas kunt kopen, 
bijvoorbeeld op de Broekweg in Zoeterwoude. 
In Hazerswoude op het Raadhuisplein zit het 
oude café de Egelantier en in Woubrugge is 
't Oude Raadhuys de moeite waard. Het fiets-
pad vanaf 52 leidt ons door het natuurgebied 
De Wilck en vanaf Woubrugge fietsen we dus 
langs de Wijde Aa, waar we ook eerdere routes 
beschreven, maar waar het altijd weer prach-
tig is. Geniet van deze tocht: op de elektrische 
fiets of de racefiets, maar houd rekening met 
de langzame fietsers en de onervaren kinderen!

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, waarbij 
het fietsen kan worden afgewisseld met bezoekjes aan musea of oude 
straatjes.

Familietentoonstelling
te zien t/m 28 februari 2021

Leven langs de Romeinse grens in Nederland
De Rijn als grens
Zo’n tweeduizend jaar geleden waren 
de Romeinen de baas in het zuiden 
van Nederland. De Rijn vormde de 
noordelijke grens van het Romeinse 
Rijk: de  limes. In de familietentoon-
stelling  Romeinen langs de Rijn  ont-
dekt jong en oud hoe het leven langs 
de grensrivier er in die tijd uitzag.

Niet alleen soldaten
Wie denkt dat langs de Rijn alleen 
soldaten in forten woonden, heeft het 
mis. Ook de gezinnen van de soldaten 
woonden in de forten en de dorpjes 

eromheen: vrouwen, kinderen en be-
dienden. Bovendien waren hier han-
delaren te vinden, en ambachtslieden 
die zaken deden met het leger.

Het leven van alledag
In de tentoonstelling verken je het le-
ven van alledag langs de grens. Je ziet 
en hoort verhalen over soldaten en fa-
milies, bouw- en kookkunsten, spellen 
en vermaak, verbroedering en ruzies. 
Ook voor kinderen is er veel te doen 
en te ontdekken, met spellen door de 
hele tentoonstelling en een doe-boek-
je vol opdrachten en hersenkrakers.

Wat kun je zien?
De belangrijkste onderdelen van  Ro-
meinen langs de Rijn  zijn natuurlijk 
de archeologische vondsten uit forten 
en omliggende dorpjes. Het zijn er 
meer dan driehonderd. Je ziet zwaar-
den en helmen, maar ook speelgoed, 
babyflesjes, kinderschoentjes, goden-
beeldjes en damessieraden. Persoon-
lijke bezittingen brengen de Romeinse 
soldaten dichtbij, zoals bekers met in-
gekraste soldatennamen en het diplo-
ma van een militair.

Ruitermasker uit Leidse polder
In de polder Roomburg bij Leiden stond ooit 
een Romeins fort (castellum Matilo). Het is het 
oudste monument van Leiden. Archeologen 
deden er in 1996 een spectaculaire ontdekking. 
Ze vonden dit prachtige bronzen ruitermasker 
uit de Romeinse tijd (75-125 na Chr.), met het 
gezicht van een jongeman met krullend haar, 
bolle wangen en bakkebaarden. Vanwege het 
krullende haar en de bolle wangen kreeg het 
masker de bijnaam ‘Gordon’, naar de gelijkna-
mige zanger (die destijds een flinke krullenbol 
had).

Keizerlijke hand
Ook deze levensgrote bronzen hand (40-300 
na Chr.) is gevonden in Roomburg bij Leiden. 
Elke Romeinse provinciestad telde wel een of 
meerdere levensgrote bronzen beelden van de 
heersende keizer, als teken van zijn macht en 
de grootsheid van het Romeinse wereldrijk. 
Ooit maakte de hand deel uit van zo’n groot 
keizerbeeld, dat prijkte midden in het castel-
lum of bij de poort.

Schitterend glas
Het leven aan de grens kende ook luxe. Deze 
luxe kleurrijke kom van zogeheten millefiori 
(duizendbloemen) glas, is gevonden in Valken-
burg. Daar lag in de Romeinse tijd het fort Prae-
torium Agrippinae. Sjiek glaswerk als dit stond 
niet alleen bij de officieren op tafel - er zijn ook 
exemplaren gevonden in de afvalhopen tussen 
de barakken van de ‘gewone soldaten’.

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden, kaarten reserveren via www.rmo.nl
(reserveren is niet verplicht, in het weekend wel aan te raden)

Deze drie Romeinse topstukken van de tentoonstelling zijn gevonden bij u in de buurt.

https://rmo-tickets.nl/
https://rmo-tickets.nl/
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(Saskia Ridder)

Jonge ondernemende buurtgenoten: 
Tara en Maya

Te huur:escaperoomsvoor een leuk partijtje

Met ondernemen kun je niet vroeg genoeg beginnen, dat zeggen Tara 
Sierksma en Maya Smolders uit Roomburg. Ze maakten van hun hobby 
een leuke bijbaan; escaperooms maken. “We doen dit al jaren voor fa-
milie, maar nu kun je onze escaperooms ook huren voor een partijtje of 
voor gewoon een leuke avond.”

Sinds een opdracht op hun school zijn Tara 
en Maya verslingerd aan het maken van es-
caperooms. Tara: “We maken een box met 
daarin allerlei spelletjes en puzzels en als je al-
les hebt opgelost, ben je klaar.” Maya: “We wil-
len steeds iets origineels bedenken. Het kraken 
van een wachtwoord op een mobiel, ontrafelen 
van morsecodes, geluidsfragmenten, verkleed-
partijen, toverspreuken, woordzoekers of een 
mini-laboratorium waarmee deelnemers een 
heksendrankje kunnen maken.” Hun ouders 
en de broertjes van Tara laten zich maar al te 
graag inzetten als proefkonijn, want zij zijn dol 
op de escaperooms van de twee vriendinnen. 
Maya vertelt dat ze dan uitgebreid vragen hoe 
ze het vonden. “En met die feedback verbete-
ren we de escaperoom weer. Mensen die onze 
escaperooms huren, kunnen dus rekenen op 
een leuk puzzelavontuur.” Tara: “Als het om 

een verjaardag gaat, krijgt de
jarige natuurlijk een cadeautje.” 

Anderen inspireren  
Deze ondernemende meiden van 14 gaan na 
de zomer naar de derde klas van het Visser ’t 
Hooft. Ze hopen natuurlijk dat mensen hun 
escaperooms gaan huren, maar ze hebben 
ook een ander doel: andere jongeren inspire-
ren om ook een bedrijfje te starten. “Als kind 
denk je vrijer en heb je meer originele ideeën. 
Ook heb je de tijd om je bedrijf op te zetten en 
uit te bouwen. En als jongere heb je meer de 
gun-factor en wil iedereen je helpen. Wij wor-
den er in ieder geval altijd heel vrolijk van om 
alles te bedenken. Tara: “Het enige wat jammer 
is, is dat je je eigen escaperoom niet kunt doen, 
want je kent natuurlijk alle uitkomsten al.”

Escaperoom huren  
Ook een escaperoom van deze twee buurtgeno-
ten huren? Kijk dan op hun website of op Insta-
gram; er zijn al twee thema’s, maar op verzoek 
kan er op maat gewerkt worden. En natuurlijk 
wordt er gewerkt volgens de coronaregels! 
Meer informatie: Maya: 06 58750990
 Tara: 06 50563773
escapehome.tm@gmail.com 
https://escapehometm.wixsite.com/mijnsite

https://escapehometm.wixsite.com/mijnsite
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Geen kinderstemmen, kampvuurliedjes en 
scouting yells. Ook Scouting St. Jozef moest er 
aan geloven. Thuis zitten en geen scouting. 
Geen scouting? Natuurlijk wel! Die scouts ge-
ven niet zo snel op. Na bijgekomen te zijn van 
de schok dat er geen opkomsten meer moch-
ten plaats vinden op de Hopper, werd er al snel 
naar een oplossing gezocht. Net als de rest van 
Nederland gingen ze digitaal. Met zijn allen 
Minecraft spelen waar heel Matilo was nage-
bouwd. Uitdagingen aangaan waarbij je foto’s 
en filmpjes moest maken. Er werd van alles 
verzonnen om lekker bezig te zijn, maar dan 
vanaf huis. 

En gelukkig mochten ze op een gegeven mo-
ment weer op de Hopper verzamelen met de 
1,5 meter regel. Maar tegen de zomer werd het 
echter wel heel spannend. Dat zomerkamp…
iedereen wilde zo ontzettend graag op kamp. 
Elke keer weer op de website van Scouting 
Nederlands kijken of er al iets bekend was. En 
toen kwam het verlossende moment: kampen 
gaan door!!
Elke speltak mocht op kamp in zijn eigen 
kampbubbel. De leiding van elke speltak moest 
zich aan allemaal voorwaarden houden, maar 
dan kon tóch alles doorgaan. En dat het gezel-
lig was dat kan je zien op de foto’s!

En toen was het

oorverdovend stil….
(Liesbeth van der Wal)(Liesbeth Dijkdrent) Koningsdag

Woningsdag
Koningsdag dit jaar was 'woningsdag' want we 
moesten allemaal thuis blijven. 

Buurtbewoners van de Senecastraat organi-
seerden daarom in de sloot voor de deur een 
'koninklijke badeendenrace' waaraan iedereen 
mee mocht doen. 

De eendjes moesten van tevoren worden ge-
kocht en 'koninklijk' aangekleed of versierd.
Ze werden om 12.00 uur losgelaten in de sloot 
tussen de Senecastraat en Besjeslaan. Onder-
tussen dronken we met anderhalve meter af-

stand van elkaar een kopje koffie met oranje 
gebak. 

Het was een spannende race, die best lang 
duurde, want er stond weinig wind. De kin-
deren volgden de eendjes op de voet, want er 
waren ook prijzen te winnen!
De opbrengst van de gekochte eendjes ging 
naar ZC Roomburgh.

Het was een leuk evenement met veel plezier 
voor jong en oud!
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Wie meldt zich voor de volgende krant? stuur een mailtje naar romekrant@wijkroomburg.nl
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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

Deze pagina is gemaakt door Iris en Jack van der Meer uit het Park die Leythe.

Super bedankt daarvoor!



Al uw reacties op deze en ideeën voor de volgende krant 
kunt u kwijt bij de redactie: romekrant@wijkroomburg.nl
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Expositie
Naar Aanleiding van…
Door Rob Beurse

Als de schakels van een ketting rijgen de fo-
to’s zich aaneen en vormen zo uiteindelijk een 
door negen fotografen gemaakte serie. In De 
Arcade in de wijk Roomburg is dit interessante 
kunstwerk tot 28 oktober te zien. De prachtige 
foto’s die elk door een onzichtbare voorganger 
(foto) met elkaar verbonden zijn vormen één 
indrukwekkende serie.

Naar aanleiding van… is de gezamenlijke 
eindopdracht van de deelnemers aan de stu-
diedagen conceptuele fotografie die door mij 

gegeven wordt. 
Basis voor de aanpak is het door-geef-fluister-
spel waar een zin beginnend bij de eerste in de 
rij doorgegeven aan de volgende in de rij. Het 
leidt dikwijls tot een verrassend eindresultaat. 
Op die manier zijn ook de fotografen met foto’s 
aan het werk gegaan. De eerste fotograaf maak-
te een serie van twee foto’s. De eerste foto ziet u 
in de tentoonstelling. De tweede foto uit die se-
rie stuurt hij door naar de volgende fotograaf. 
Die maakt geïnspireerd door die foto twee vol-
gens hem aansluitende foto’s.  de eerste foto die 
hij maakt ziet u in de tentoonstelling de tweede 
die mij maakt stuurt hij door naar de volgende 
fotograaf, enzovoorts.
Zo ontstaat er uiteindelijk een gezamenlijk 
werk van uitgewerkte interpretatie naar aan-
leiding van de interpretatie (foto) van de voor-
gaande fotograaf. 
Bij conceptuele fotografie maakt de fotograaf 
geen foto’s van wat hij ziet, maar van wat hij 
bedenkt.
In de tentoonstelling is ook een uitleg met alle 
foto’s, dus ook de ‘aanleidingen’ te zien.

De expositie Naar Aanleiding van… is te be-
zoeken in De Arcade, Octavialaan 61 in Leiden 
(Roomburg).

Leidse Hooitocht 2020
26 t/m 30 augustus Doe mee aan de Leidse Hooitocht door Polderpark 
Cronesteyn. Het corona-alternatief voor de Leidse Hooidagen! De 
Hooitocht leidt langs spannende natuuractiviteiten door het hele park. 
Zo bereid je bij de schooltuinen een lekker hapje boven vuur en ontdek 
je wat er in het water leeft tijdens de slootjessafari. Sommige activiteiten 
kun je zelf doen, bij andere staan experts klaar om je te helpen.
www.zuidhollandslandschap.nl/activiteiten/leidse-hooitocht-2020

Zaterdag 26 september rond het Huis van de Buurt Matilo, 
Zaanstraat 126, programma van 9.00 tot 16.00 uur (zie pag. 13)

Kom ontbijten bij het nieuwe Horecapunt, 
help mee met opruimen van zwerfvuil in de wijk, 
kom een bakkie doen of doe mee met Sportactiviteiten.

(Foto FB Leidse Hooidagen)


