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Elke keer als de Romekrant in de bus ligt, denk ik: ik moet de
redactie toch eens laten weten dat ik het zo’n mooi en informatief blad vind. Maar zoals dat gaat, het komt er niet van.
Wij zijn vijftien jaar geleden in Roomburg komen
wonen. Onze kinderen gingen al naar de middelbare school, dus veel binding hadden wij niet met
de wijk. Intussen zijn wij overgestapt naar gezondheidscentrum Roomburg, hebben we een stadstuin in Park Matilo en sporten we in de wijk bij B-fit.

Nu vond ik de Romekrant afgelopen zaterdag weer in
de bus, samen met de Volkskrant. De zaterdagochtend
begin ik graag rustig met een ontbijt en het uitgebreid
lezen van de Volkskrant. Nu begon ik echter met de Romekrant. Heerlijk! Weer allerlei wetenswaardigheden
over onze wijk gelezen. Er gebeurt van alles waar je
geen notie van hebt. Zo kom en blijf je op de hoogte.
Daarom: dank voor het maken van deze leuke, informatieve krant, die er ook nog eens mooi en professioneel uit ziet!
Hartelijke groet, Gabriëlle Boon

Voorwoord

Wij noemen de decembereditie van de ROME krant vaak
het Kerstnummer. Kerstfeest is een feest dat, of je nou gelooft of niet, door bijna iedereen gevierd wordt, vaak met
veel familie of vrienden. Of dat dit jaar ook zo zal kunnen
zijn is nog maar de vraag. Het coronaspook is nog niet bedwongen en daardoor zijn er maatregelen getroffen door
de landelijke overheid die een samenzijn met Kerst zoals we dat gewend zijn, vooralsnog niet mogelijk maken.
Ook Oud en Nieuw zal anders zijn dan andere jaren: geen
vuurwerk. Althans, dat is de bedoeling.
De overheid doet in deze tijd een beroep op ons aller verantwoordelijkheidsgevoel. Op straat, in winkels en waar
je maar komt, kun je zien dat iedereen daar op een verschillende manier vorm aan geeft. Je ziet ook dat mensen
elkaar op onveilig gedrag aanspreken, want niemand wil
de oorzaak zijn van het besmetten van een ander.
We moeten het dus samen doen en we hopen dat met
inachtneming van de regels binnenkort het Huis van de
buurt Matilo weer een bruisende plek kan worden. Sommigen van u hebben het waarschijnlijk al gezien: er is een
horecapunt gekomen in het gebouw, waar straks gezellig
iets gedronken en gegeten kan worden, ook op het terras.
Een aanwinst wat ons betreft, geheel mogelijk gemaakt
door de bijzondere subsidie die aan de wijkverenigingen
Roomburg en Meerburg door de gemeente is verstrekt in
het kader van de Wijkenvisie.
Ondanks de crisis is er aardig wat verloop onder de ge-

Toekomstplannen voor Meerburg
meenteambtenaren: onze contactpersoon Eva Rosheuvel,
heeft een andere functie en er is een nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor onze wijken aangesteld. Zijn naam is Hans Hoogstraten. Hij is de opvolger van John van Amsterdam, die ook een andere functie
heeft aanvaard.
Samen met de andere wijkverenigingen in het Roodenburger district (dat zijn er ongeveer zeven) is een brief aan
het stadsbestuur en de gemeenteraad gestuurd waarin
uitgesproken wordt dat men in algemene zin zorgen heeft
over de communicatie tussen de betreffende wijkverenigingen en de gemeente. Hoewel zowel Roomburg als
Meerburg eerder ook positieve ervaringen hadden, zijn
er onlangs negatieve incidenten geweest. In onze wijken
wordt een goede relatie met de gemeente als belangrijk ervaren. Zo zien wij graag dat de wijkverenigingen al
vroeg betrokken worden bij gemeentelijke plannen rond
herbouw en verkeersroutes. Wij hopen dat de gemeente
onze signalen daarover goed oppakt.
U treft in dit blad weer een keur aan verschillende onderwerpen aan. Leest u het maar weer eens door. Mocht u
vragen hebben dan kunt die stellen via de website van de
beide Wijkverenigingen samen: www.roommeerburg.nl

De wijkvereniging Meerburg kreeg het concept adviesrapport integrale wijkaanpak
Meerburg van de gemeente Leiden onder
ogen. Hieruit blijkt dat een grote groep ambtenaren van verschillende diensten al enige
tijd bezig is met vernieuwings- en verbeteringsplannen voor onze wijk. Dat gebeurt
onder leiding van het stedenbouwkundig bureau, PosadMaxwan. Er zijn veel diensten bij
betrokken, maar inspraak van de inwoners
van de wijk laat nog op zich wachten.

Gijsbert Groenveld,
Voorzitter a.i. WV Roomburg

De huidige flatgebouwen zijn inmiddels aan
renovatie toe, maar over het hoe en wat
behoort natuurlijk met alle betrokkenen
overlegd te worden. Bovendien heeft de ge-

Ankie Verlaan,
Voorzitter WV Meerburg

Het rapport gaat niet alleen over de bebouwing, maar met name over de riolering en
de energievoorziening en dat treft iedereen.
Helaas heeft men zich in het advies beperkt
tot de straten met rivierennamen, waardoor
een deel van de wijk met dezelfde (energie)
voorzieningen over het hoofd is gezien. Het
rapport levert een aantal varianten, maar het
is nog onduidelijk welke partijen daarin een
keuze moeten maken en welke keuze dat dan
zal zijn. Er zijn dus op dit moment nog geen
concrete plannen of ontwerpen.

meente in deze wijk bewust ruimte gegeven
aan het opzetten van een wijkenvisie, maar
daarvan vinden wij in de beschrijving en de
plannen nog niets terug. De wijk ziet dan ook
graag meer transparantie en wil graag betrokken worden bij de plannen. Dat hebben wij
in de Stuurgroep Wijkenvisie met klem aangegeven bij de gemeente. De gemeente heeft
toegezegd dat er binnenkort in elk geval een
informatiebrief voor de buurt zal komen. Wij
blijven hier natuurlijk bovenop zitten en houden u op de hoogte.

Nieuwe Activiteiten

Wij wensen u een hele leuke Kersttijd toe,
ondanks de omstandigheden,

en hopen met u alvast op een heel mooi en veilig 2021.

(Ankie Verlaan)

in Huis van de Buurt Matilo

Talentplaza

Elke woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Leuke activiteiten zoals knutselen en buiten bewegen.
Aanmelden bij Anne Den Outer (SOL)
Kosten: Gratis

Bewegen met ouderen

Elke donderdagmiddag van 12:30 tot 13:30 uur
in de grote zaal.
Na afloop gezellig samen een kopje koffie of thee drinken.
Melden bij Soeredj (Buurt Sport Coach)
Kosten: €2,- per keer inclusief kopje koffie/thee

Tea Time

Elke donderdagmiddag van 13:00 tot 14:45 uur.
Voor moeders met kinderen op de basisschool.
Samen praten over opvoeding in combinatie met een
beweegprogramma. Denk hierbij aan wandelen, sporten.
Start activiteit donderdag 7 januari 2021.
Melden bij Raya of Anne.
Kosten: €1,- per keer.

Girls Lounge

Elke donderdagmiddag van 16:00 tot 18:00 uur.
Voor meiden vanaf 15 jaar.
Samen eten, bewegen, kletsen of
een film kijken.
Melden bij Raya of Anne
Kosten: voorlopig gratis

Aanmelden 0620576114, matilo@incluzio.nl of loop even binnen.
4
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Genoeg Kleding

Rubriek over Duurzaam Leven en Wonen van Ellen Massaro
We hebben meer kleding dan nodig is. Voor elke gelegenheid of seizoen hebben we vaak
verschillende exemplaren in diverse kleuren. Met overvolle kledingkasten tot gevolg.
Kledingrecyclingbedrijven draaien op volle toeren. Bewuster omgaan met kleding kan een
oplossing zijn voor jouw overvolle kast én voor het milieu.

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

06-83021114
Email:

logopediecentrumjosenijboer@gmail.com

GEZOCHT
handige (gepensioneerde) klusjesman/-vrouw
voor reparaties binnen huisartspraktijk
Roomburgh op oproepbasis.

Bij interesse graag een mail met uw gegevens
naar: info@roomburgh.eu
of bel ons op praktijknummer: 071-5416555

Wij horen graag van u!
Huisartspraktijk Roomburgh

Over het algemeen draag je maar 20 procent
van je kleding. De overige 80 procent draag
je nauwelijks of wordt hoogstwaarschijnlijk
nóóit meer door jou gedragen. Ken je de methode van de Marie Kondo? Hou alleen die
spullen waar je blij van wordt! Kijk dus eens
kritisch wat je weg kunt doen. Courtney Carver heeft Project 333 bedacht. Vier keer per
jaar kies je 33 kledingstukken, inclusief jassen
en schoenen, en die draag je drie maanden. De
rest wordt tijdelijk opgeborgen. Zo besef je wat
je echt draagt en wat goed met elkaar combineert. Je waardeert de kleding meer en gaat
waarschijnlijk ook minder kopen. Dus is het
ook goed voor je portemonnee!
Langer leven
Er zijn genoeg kringloop- en tweedehandswinkels in Leiden waar je je overtollige kleding naartoe kunt brengen. Hou er wel rekening mee dat inkopers selectief kunnen zijn.
Maar ingenomen kleding krijgt een langer
leven. Of is een kledingruilparty misschien
iets voor jou? De jongere generaties doen
dat al heel vaak. Op www.milieucentraal.nl
staan tips voor een ruilhappening. En denk
bij nog mooie kleding ook eens aan de organisatie Dress for Success. Daar kunnen
werkzoekenden met een minimum inkomen
kleding uitzoeken om goed voor de dag te
komen bij sollicitaties. Kijk voor informatie
op: www.dressforsuccess.nl (ook in Leiden!).
In Amsterdam is zelfs de kledingbibliotheek
Lena, waar je een complete garderobe kunt lenen als je graag vaak iets anders draagt. Een
succesvol initiatief dat in de top van de Duurzame Bedrijven staat. Neem een kijkje op:
www.lena-library.com

De kleding die je in de kledingcontainers van
bijvoorbeeld Sympany stopt, blijft óók in de
kringloop. Ze verkopen wat nog draagbaar is
en recyclen wat overblijft. Het geld dat ze ermee verdienen, investeren ze in innovatie. Zo
maken ze van elk stukje stof weer iets waardevols. Er wordt veel geëxperimenteerd met
oude kleding als grondstof voor nieuwe materialen. Kijk eens op hun website:
www.sympany.nl

(Foto Rob Beurse)

Met de feestdagen in aantocht is kledingruil of
tweedehands een optie. Alles is anders dit jaar,
dus doe dat ook eens. Heb je moeite met het
dragen van tweedehands kleding? Denk dan
aan deze uitspraak: “Na de eerste keer dragen
is je nieuwe spijkerbroek ook tweedehands.”
Voor reacties of meer tips: stuur een mail naar
ellen@ellenmassaro.nl

Praktische tips op een rijtje:
1) Koop een tijdje geen nieuwe kleding. Als je minder koopt, 		
wordt er ook minder geproduceerd en dat is beter voor het milieu.
2) Koop kleding die duurzaam gemaakt is, en qua model en materiaal
tijdloos is. Op www.milieucentraal.nl staan tips.
3) Koop tweedehands kleding.
4) Maak zelf kleding of maak iets van (de stof van) oude kleding.
5) Doneer kleding aan de kledingbak, kringloop of goede doelen.
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Speciaal en levendig
Het haventje in Roomburg
maakt de wijk speciaal en
levendig. Ik kijk graag in de
zomer hoe mensen hun bootje
vaarklaar maken. Het maakt
ook dat de wijk die vrij strak
is ingericht een mooie
uitstraling krijgt en de wijk leeft.
Janine

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

www
.deki

Wij wensen onze
buurtgenoten

nder

h ave

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

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

n.nl

Energie besparen - geld besparen
Nu is een goed moment om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen voor uw
huis. U slaat daarmee drie vliegen in één klap: het is goed voor het milieu, uw portemonnee
én u verhoogt hiermee ook het comfort van uw woning. Mooi meegenomen, zeker omdat veel
mensen door Corona nu vaker thuis zijn.

fijne

Nieuwsgierig geworden?

Energiek

(Nadine Pronk)

• rustige sfeer voor baby’s
• onbeperkt ruildagen
• avontuurlijke groene
buitenruimtes

Als u een woningeigenaar bent, heeft u deze
voucher in de brievenbus ontvangen. Het is een
actie van de gemeente Leiden om lager energieverbruik en minder CO2 uitstoot te stimuleren. Als u nu energiebesparende maatregelen
neemt dan kunt u maximaal 70 euro hiervan
terug krijgen. Mede namens de wijkambassadeurs van de GaGoed campagne beveel ik deze
actie van harte aan! Doet u ook mee? Meer dan
duizend huishoudens in Leiden gingen ons al
voor. Ik help u graag op weg met wat tips.
Dit is een top vijf van kleine maatregelen, waarbij de investering bijna altijd binnen een jaar wordt terugverdiend:
1. tochtstrips (vanaf 3 euro), voor kieren, ramen of brievenbus (wel blijven ventileren!)
2. LED verlichting (vanaf 5 euro), voor lampen die meer dan een uur per dag branden
3. radiator folie of radiator ventilator (vanaf 10 euro per rol)
4. waterbesparende douchekop (vanaf 15 euro), voor de besparing van water én energie
5. verbruiksmeter (vanaf 15 euro), voor het meten van elektriciteitsverbruik van huishoudelijke apparaten.
Ik ben zelf met de verbruiksmeter aan de slag
gegaan, zie in de grafiek mijn top drie van verrassende energieslurpers:
De absolute slurper in ons huis bleek de pomp
van de vloerverwarming. Dit apparaat staat
24/7 aan op 65Watt. Hier is gelukkig wat aan
te doen door bijvoorbeeld een pompschakelaar. Dit apparaatje zorgt ervoor dat de pomp
op slaapstand gaat als deze niet gebruikt wordt
zonder dat hij vastloopt, bijvoorbeeld in de zomer. Voor minder dan 70 euro heb je er al één!
Meer tips vindt u op
duurzaambouwloket.nl/maatregelen.

aanvragen met de belangrijkste instanties die
u kunnen helpen om uw woning te verduurzamen, en met veertig zinvolle maatregelen die u
kunt treffen.
Welke maatregelen neemt u?
Ik hoor het graag voor de volgende ROME-krant!
Nadine Pronk

nadine@familiepronk.eu

Tenslotte, u kunt met de téGoedbon ook een
Energiescan van uw woning laten maken. Een
deskundige kijkt dan welke maatregelen in uw
huis zinvol zijn.
De actie loopt t/m 31 maart 2021, maar
OP=OP. Voor meer info en de spelregels, ook
voor huurders, zie gagoed.nl/tegoedbon. Als u
de téGoedbon kwijt bent vindt u hier ook de
link om eenmalig een nieuwe aan te vragen.
Hoe u de téGoedbon kunt inwisselen staat op
duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen. Voor vragen of advies kunt u terecht bij
ondergetekende of energie wijkambassadeurs
Maarten Stoffers info@maartenstoffers.nl of
Wilma van Griethuizen wilma0616@outlook.
com. Ook kunt u bij hen een informatiefolder
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Thomelijn: inspir atie en creativiteit
Claudia Kikkert komt oorspronkelijk uit de Leidse Professorenwijk. Via diverse studentenkamers en een huis in de Zeeheldenbuurt, kwam zij ongeveer een jaar geleden in Roomburg
wonen. Daar heeft ze nu haar eigen atelier waar zij vrolijke kinderkleding maakt en naailes
geeft aan kinderen.

(Saskia Hageman)

(Foto: Rob Beurse)

“Ons huis in de Zeeheldenbuurt werd te klein voor ons gezin met drie kinderen én mijn naaimachines. In Roomburg kunnen mijn kinderen bovendien heerlijk buiten spelen”, vertelt Claudia.
“En wat ook belangrijk is: ik heb nu de ruimte voor een eigen naaiatelier!” Het atelier heeft uitzicht op de bomen aan de Besjeslaan en je hoort er bijna alleen het geluid van vogels. “Hier kom
ik tot rust.”
Studie
Claudia is pas vijf jaar geleden begonnen met
het naaien van kleding. “Mijn moeder had een
naaimachine, maar die heb ik naar mijn weten
nooit aangeraakt. Ik had er als kind niks mee.”
Zich nog onbewust van haar creatieve talent
volgde Claudia de HBO opleiding Pedagogiek
en haalde ze haar bachelorsdiploma Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Door
deze studies kwam zij terecht in het welzijnswerk, waar zij werkte met gezinnen met een
diverse problematiek.
Machinepark
Claudia’s drie kinderen, Thomas, Eline en Rozemarijn, zijn nu 11, 9 en 6 jaar. “Toen mijn
jongste dochter een jaar was, stelde ik mijzelf
als doel in elk geval één keer een jurk voor
mijn beide dochters te maken. Omdat ik van
toeten noch blazen wist, nam ik les bij Mardie
van Handwerkstudio Leiden.” De jurk werd
een feit en het bleek verslavend en ontspannend om creatief met stof te werken.

Claudia werd enthousiast: “Ik ging ook shirts,
pyjama’s, korte broeken, rokjes en jasjes maken. Van vriendinnen kreeg ik gaandeweg het
verzoek om ook voor hun kinderen kleding te
naaien. En op het schoolplein hoorde ik steeds
vaker complimentjes over de kledingstukken
van mijn kinderen. Zo werd ik geïnspireerd
om Thomelijn te beginnen: een atelier voor
kinderkleding en naailes voor kinderen vanaf
8 jaar.” Claudia maakt ook kraamcadeautjes,
zoals mutsjes of pakjes. Haar ‘machinepark’ is
inmiddels uitgebreid tot vijf naaimachines en
een lockmachine. Deze laatste snijdt af, werkt
af en stikt in elkaar in één handeling. “Kijk
eens aan de binnenkant van een T-shirt. Aan
dat stiksel kun je vaak zien dat het met een
lockmachine in elkaar is gezet.”

"Op het schoolplein
hoorde ik steeds vaker
complimentjes"
Projectjes
Naailes geven aan kinderen is intensief. Daarom werkt Claudia met maximaal vier kinderen
per groep. “Vooral de kleinsten van een jaar of
acht hebben nog veel hulp nodig en ik wil ze
alle aandacht kunnen geven.” In de les kunnen
de kinderen kiezen uit een lijst met haalbare
projectjes. “Natuurlijk laat ik ze in hun keuzes
zoveel mogelijk vrij, maar om teleurstellingen te voorkomen moet ik het wel een beetje
in goede banen leiden. Een meisje wilde bijvoorbeeld een rugzak maken, maar dat is als
beginner, en zeker voor een kind, wel heel
hoog gegrepen.” Er worden ladingen scrunchies, etuis, haarbanden en mandjes gemaakt.
“Dat zijn leuke en bruikbare dingen, waarbij
kinderen ook redelijk snel een mooi resultaat zien.” Naast het lesgeven in haar atelier
doet zij ook projecten op scholen. “Daar geef
ik kinderen een deelprojectje, waarvan dan
een gezamenlijk werkstuk wordt gemaakt.”
Met haar achtergrond als orthopedagoog heeft
Claudia een grote wens: naailes geven aan kin-
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deren uit een achterstandssituatie. “Dat dient
een tweetal doelen: kinderen even uit hun
thuissituatie halen en ze leren om zich te vermaken met het maken van dingen. Ik ben over
dit initiatief ook in gesprek met welzijnsorganisatie SOL.”
Patronen
“Voor mijn eigen producten bestel ik al mijn
stoffen en patronen online. Ik heb inmiddels
zoveel ervaring dat ik goed kan inschatten hoe
de kwaliteit van een stof of het patroon zal
uitvallen. Met mijn lockmachine werk ik veel
met tricot voor shirts, pyjama’s, mutsjes en ook
oncies.” Claudia heeft er bewust voor gekozen
geen webshop te beginnen. “Ik overleg graag
persoonlijk met mijn klanten over het patroon
en de te gebruiken stof ”, legt ze uit. “In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van de stoffen die ik op voorraad heb en die ook in de
voorbeelden op mijn website zijn te zien. Maar
een klant mag uiteraard ook zelf een stof aanleveren en daar kan ik dan in adviseren.” Het
doel is altijd om betaalbare, maar wel bijzon-

dere, handgemaakte kleding te maken. Claudia werkt bijvoorbeeld met mooie contrasten
van vrolijke patronen en kleuren in de stoffen.
“Het liefst zou ik veel gebruik willen maken
van bio-stoffen, maar die zijn helaas nog steeds
vreselijk duur. De kostprijs van een kledingstuk zou dan buitenproportioneel hoog worden en dat is niet wat ik nastreef.”
Vakantie
Claudia’s enthousiasme heeft ertoe geleid dat
zij nu de opleiding Costumière volgt aan de
HCH Modevakschool. “Ik ben pas begonnen,
maar ik heb al gemerkt dat het bijna een soort
bouwkunde is met het ontwerpen, rekenen en
tekenen.” Maar niet alleen breidt ze haar kennis uit, zelfs tijdens de vakantie neemt haar
tot onderneming uitgegroeide hobby een belangrijke plaats in. “Op vakantie gaat een lading stof mee, die ik tijdens ons verblijf knip
of snijd. Een ander leest een boek of maakt
een puzzel, ik vermaak me met mijn patronen.
De naaimachine blijft wel thuis. Anders zou ik
doorschieten.”

Ben je benieuwd naar de kleding van Thomelijn?
Of wil je meer informatie over naailes voor kinderen?
Kijk dan op Thomelijn.nl of neem contact op via thomelijn@gmail.com
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De Wekker Makelaardij Leiden en Hypotheekshop Leiden:
altijd een duidelijk verhaal
“Ons grootste doel is onze cliënten te ontzorgen in een traject dat al zoveel stress kan opleveren.” De Wekker Makelaardij en De Hypotheekshop hebben een unieke samenwerking,
waarbij duidelijkheid voor de cliënt de hoogste prioriteit heeft. Elias Oumahsene en Arie
van Valderen van De Wekker Makelaardij Leiden en Maxim Visscher van De Hypotheekshop
Leiden: “Zo slapen onze cliënten beter.”
Voordat je een huis koopt, is het belangrijk je goed te oriënteren. Een ongekleurd hypotheekadvies geeft je duidelijkheid over je financiële mogelijkheden. Een aankoopmakelaar helpt je bij het
vinden en kopen van een huis, kent de lokale markt én zit dicht bij het vuur. Hypotheekexpert
Maxim: “Met de aspirant-koper kijken we met onze deskundige blik naar de financieringsmogelijkheden voor het maximale bedrag dat je maandelijks wilt besteden aan een huis. Jouw persoonlijke situatie staat altijd centraal. Wanneer je weet wat je budget is, kun je gericht op huizenjacht
gaan.” In dat geval is het one-stop shop-concept van De Wekker en De Hypotheekshop dé ideale
uitkomst: in hetzelfde pand meteen aanschuiven bij een specialist op het gebied van de huizenmarkt. Makelaar Elias: “Met onze kennis kunnen we je helpen een geschikte woning te vinden
en daarna een realistisch bod uit te brengen. Je profiteert van onze expertise, want wij doen dit
dagelijks.” Het eerste advies bij De Hypotheekshop en De Wekker is altijd vrijblijvend en gratis.
Huizen-tinder
“Met onze kantoren in Leiden, Voorburg en
Zoetermeer kennen we de lokale huizenmarkt
tot aan Gouda en Den Haag. Wij zijn als eerste op de hoogte van huizen die op de markt
komen en jij weet dus ook als eerste wanneer
een geschikte woning te koop staat. Bovendien
kennen wij daardoor lokale taxateurs, zodat
je altijd een taxatie krijgt op basis van kennis
van de huizenmarkt in dat specifieke gebied.”,
legt Elias uit. Maxim vult aan: “En dat houdt
voor een hypotheekadvies in dat je ook bij een
lokale partner kunt aankloppen.” Bovendien
heeft De Wekker een enorm databestand van

potentiële kopers opgebouwd. “Deze database
hebben we gekoppeld aan ons aanbod in een
unieke app. Voor aankopende en verkopende
partijen werkt dit als een soort ‘huizen-tinder’.
Op dit platform kunnen vraag en aanbod elkaar vinden. Maar ook verkopers kunnen hier
onderling tot een huizenruil komen.”
Alles uit de kast
Elias: “Het aankooptraject kan aanzienlijk
worden verkort als jouw financiële plaatje
duidelijk is. Mocht je met ons een woning bezichtigen zonder dat je weet wat je financiële
ruimte is, kunnen wij je nog dezelfde dag in
(Foto: Rob Beurse)

contact brengen met De Hypotheekshop. Met
hun advies weet je direct of je een realistisch
bod kunt uitbrengen.” Maxim: ”Dit geeft je in
het biedingsproces een grote voorsprong. Als
de verkoper ervan verzekerd is dat jouw hypotheek probleemloos wordt verstrekt, zal hij of
zij eerder geneigd zijn jouw bod te accepteren.
We nemen daarbij alle mogelijkheden in ogenschouw van wel 53 hypotheekverstrekkers. We
trekken alles uit de kast om een hypotheek
te vinden die voor jou het meest gunstig is.”
Makelaar Arie vult aan: “Voor een verkopende partij is het ook een groot voordeel om te
weten dat de overdracht binnen afzienbare tijd
zal plaatsvinden. Veel verkopers gaan namelijk
pas zelf op huizenjacht als hun eigen woning
verkocht is.”

een traject dat al zoveel stress kan opleveren.
Daar staan bovendien Aaltje en Addy van onze
binnendienst voor garant.” Maxim: “Bij de Hypotheekshop kun je ook terecht bij de ervaren
adviseurs Rémon en John. Op onze assistenten Astrid en Brenda kunnen de cliënten altijd
vertrouwen.” En voor alle bezoekers geldt: de
koffie staat klaar!
(Foto: Rob Beurse)

Flexibel en ontzorgen
Maar niet alleen op zakelijk gebied springen
beide bedrijven in het oog. Elias, Arie, Maxim
en hun collega’s staan ook buiten hun ruime
kantooruren voor je klaar. “Ons werk is echt
onze hobby. We beantwoorden alle telefoontjes en sms’jes die we krijgen, behalve midden
in de nacht. Zelfs als we op vakantie zijn, blijven we bereikbaar voor dringende zaken die
geen uitstel dulden. Zo slapen onze cliënten en
wijzelf ook beter,” vertelt Arie. “Ons grootste
doel is namelijk onze cliënten te ontzorgen in
De Wekker Makelaardij Leiden

De Hypotheekshop Leiden

De Wekker Makelaardij is een makelaarsorganisatie met
verschillende vestigingen verspreid over heel Zuid-Holland. Voor zowel verkoop als aankoop werken wij met
een deskundig team van experts op de lokale woningmarkten. U kunt altijd rekenen op een persoonlijke en
flexibele benadering.

De Hypotheekshop heeft een duidelijk verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Wij zijn volledig
onafhankelijk en vergelijken hypotheken, rentetarieven
en voorwaarden van vrijwel alle geldverstrekkers, verzekeraars en pensioenfondsen. Of dit nu gaat om een aankoop, een verbouwing financieren, opnemen overwaarde
of om het oversluiten.

Wilt u meer weten over de werkwijze van
De Wekker Makelaardij?
De Wekker Makelaardij Leiden o.z.
Meijestraat 1, Leiden
071-5896193
info@dewekkermakelaardij.nl
www.dewekkermakelaardij.nl
maandag - donderdag 9:00 tot 21:00
vrijdag
9:00 tot 17:00
zaterdag
10:00 tot 14:00
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(Saskia Hageman)

Meer weten?
De Hypotheekshop Leiden Oost
Meijestraat 1, Leiden
071 3040000
Leiden660@hypotheekshop.nl
www.hypotheekshop.nl
maandag - donderdag 9:00 tot 21:00
vrijdag
9:00 tot 17:00
zaterdag
10:00 tot 14:00

15

Jaren 60 en 70

(Reini Hulsker)

herleven op Rock Vision

Regelmatig was onze wijkgenoot Gerard Slokker op zoek naar Rockmuziek uit de jaren 60
en 70. Maar het gebeurde maar zelden, dat hij
een zender of kanaal vond, dat aan zijn wensen
voldeed. Als gepensioneerde kwam hij op het
idee dit zelf te gaan verzorgen. Het is geen onbekend terrein voor hem, in 1969 begon hij als
DJ met ‘Disco 69’. Ook heeft hij onder de naam
Rob West drie jaar lang in Zandvoort tijdens
de weekends op vaste locaties opgetreden. En
nog steeds treedt hij af en toe op met veel jaren
60 en 70 muziek.
Nu heeft hij dus besloten zijn muziek te laten
horen via een livestream op internet. Hij presenteert vanuit huis en heeft veel tijd in de
voorbereiding gestoken. “Ik presenteer via een
visueel poppetje, wanneer ik praat beweegt,
zijn mond en als ik mijn gezicht beweeg, dan
beweegt het gezicht van het poppetje ook.” Op
mijn vraag waarom hij niet zelf presenteert
antwoordt hij dat volgens hem niemand op
zijn kop zit te wachten. Het muziekstation heet
Rock Vision en de uitzending duurt een uur.
De uitzendingen blijven bewaard en kunnen
op ieder moment worden teruggezien.
Gerard heeft inmiddels vastgesteld dat veel
jonge mensen deze muziek waarderen en
hoopt hen nog meer te kunnen inspireren. “In
de muziekgeschiedenis zie je dat muziekstijlen
steeds herhaald worden en we verwachten dat
de rock ’n roll ook weer terug komt. Komen de
mensen weer met petticoats en strikken in het
haar naar een feest.”
Volgens Gerard is er in de rock muziek voor
ieder wat wils, het gaat van zachte of symfonische rock tot hard rock, metal rock en progres-

sieve rock. Het is duidelijk dat hier een liefhebber en kenner aan het woord is. “Rock is een
algemene term voor alle popmuziek die in het
verlengde ligt van de oorspronkelijke rock ’n
roll. De voornaamste instrumenten zijn gitaar,
basgitaar en drums, soms aangevuld met onder. andere keyboard en zang.” , aldus Gerard.
Nieuwsgierig geworden?
Je kunt Rock Vision vinden op periscope.tv/
RockVisionMusic. Of download de app “periscoop” op je telefoon en ga daar naar “RockVisionMusic”. Derde mogelijkheid via Facebook
door “rockvision-livestream” in te vullen linksboven in de zoekbalk. Als je lid wordt van de
Rock Vision groep van facebook dan kun je
daar zien wanneer er een uitzending is.
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GEZOCHT: Herenboeren in het Groene Hart

(Saskia Ridder)

Herenboeren: samen duurzaam en dichtbij voedsel produceren
Binnenkort start een Herenboerderij in de omgeving van Leiden. Dat betekent elke week genieten van verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en voor wie wil ook vlees. Alles
van je eigen boerderij in de buurt. Producten worden duurzaam en biologisch geproduceerd
en voedselveiligheid staat voorop. Geïnteresseerd? Je kunt je aansluiten als herenboer! We
spreken twee Leidse initiatiefnemers, Maaike Vinkenburg uit Meerburg en Arne Driessen
uit het centrum.

Leg het eens heel kort uit?

Maaike: “De Herenboerderij is een plaats waar mensen
hun eigen voedsel zien groeien, met hun boer spreken en
kunnen meehelpen als ze dat willen. De herenboeren zijn
eigenaars en afnemers. Zij bepalen dan ook wat de boer
ieder seizoen verbouwt en er wordt lokaal, biologisch,
diervriendelijk en betaalbaar voedsel geproduceerd. Herenboeren doen een eenmalige inleg en betalen voor wat
ze afnemen. Het hele idee is mooi uitgelegd in een filmpje
op Vimeo: vimeo.com/370962108.”

Wat kost het om herenboer te worden?

Maaike: “We starten een coöperatie en als Herenboer leg
je per gezin € 2.000 in, alleenstaanden leggen € 1.000 in.
Dit bedrag wordt gebruikt voor noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor de opstart, denk aan gereedschap
en zaai- en pootgoed. Dit is een aandeel, dus als je stopt,
kun je dit aandeel verkopen. Daarnaast is er wekelijks een
voedselpakket beschikbaar voor ongeveer € 10 per persoon. In praktijk voorziet het pakket in zestig procent van
de voedingsboodschappen en is het niet duurder dan de
supermarkt.”

Op wat voor termijn willen jullie starten
in de Leidse omgeving?

Arne: “Er is nu nog geen Herenboerderij in onze buurt actief, maar in Leiden en omgeving zijn al wel veel mensen
enthousiast. Er zijn nu ongeveer 150 mensen aangesloten.
Ons bestuur is volop bezig om nog meer mensen te interesseren, en met het zoeken van een locatie en een boer.
We denken over een of twee maanden meer duidelijkheid
te kunnen geven.”

Hoe ziet zo’n boerderij eruit?

Arne: “Ik ben afgelopen maanden bij een paar boerderijen
gaan kijken en eigenlijk zien ze eruit als een gewone boerderij. Er is alleen een andere vorm van eigenaarschap, omdat de tweehonderd gezinnen, de herenboeren, gezamenlijk eigenaar zijn en niet de boer zelf. Elke boerderij heeft
ongeveer twintig hectare grond waar een boer, in dienst
van de leden, een zeer divers boerenbedrijf runt. Er lopen
koeien, varkens en kippen, er is een boomgaard en er zijn
akkers met vijftig tot zestig wisselende soorten groenten.”

Waarom is een Herenboerderij zo gaaf?

Dit idee is niet nieuw he?

Arne: “Klopt, er zijn al zeven Herenboerderijen in Nederland en er zijn er een paar, net zoals die van ons, in oprichting. In 2016 startte de eerste in Boxtel, het concept heeft
zichzelf dus al ruimschoots bewezen. Het werkt en mensen
zijn enthousiast. Het is fijn dat er een landelijke koepelorganisatie herenboeren Nederland is. Hier kunnen we altijd
op terugvallen. De koepel staat garant voor kennis, duurzaamheid en publiciteit, zie www.herenboeren.nl.”
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Maaike: “Gezond en duurzaam geproduceerd voedsel vind
ik belangrijk. En met name dat het lokaal en dichtbij verbouwd wordt zodat er weinig kilometers afgelegd worden
om voedsel bij ons thuis te krijgen. Op de Herenboerderij
wordt zoveel mogelijk circulair geproduceerd, dat betekent
bijvoorbeeld dat het voer voor de dieren op de boerderij
zelf verbouwd wordt. Er wordt gewerkt met natuurlijke bestrijding van plagen. Al die duizenden kilometers die onze
producten afleggen om in onze winkels te belanden, dat
is toch bizar? Straks stap je op je fiets en haal je alles zelf
in huis. En als meer buurtgenoten herenboer worden, kun
je de logistiek nog makkelijker maken, door om de beurt
de producten op te halen of een afhaalpunt in de wijk te
organiseren.”
Arne: “Wat ik ook gaaf vind is het onderlinge contact
tussen de herenboeren. Recepten worden uitgewisseld,
er worden inspirerende workshops en lezingen verzorgd,
leuke kinderactiviteiten georganiseerd en rondleidingen
gegeven. Er ontstaat echt wel een community met gemeenschapszin. Bij de andere Herenboerderijen zien we dat er
mooie vriendschappen ontstaan, dat kinderen heerlijk met
elkaar spelen op de boerderij. En als je dat allemaal niet
wil, is dat ook goed. Dan kom je alleen je wekelijkse pakket
halen.”

Waar komt de naam eigenlijk vandaan?

Maaike: “Ooit waren herenboeren rijke landbouwers die
hun grond door landarbeiders lieten bewerken. Op een
herenboerderij nieuwe stijl zijn de deelnemende huishoudens bedrijfseigenaar. Zij verenigen zich in een coöperatie
en nemen een professionele boer in loondienst.”

Zelf meedoen?

Herenboerderij Groene Hart zoekt mensen in Leiden en
omgeving die de regie over hun eigen eten wensen én samen bij de lokale voedselproductie betrokken willen zijn.
Heb je interesse?
Neem dan vrijblijvend contact op met voorzitter Lian Tan,
06-22691468, mail naar groenehart@herenboeren.nl of
kijk op de website www.herenboerengroenehart.nl
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Rust in de laatste levensfase

(Liesbeth Dijkdrent)

Annette Kemerink, woonachtig op het Waardeiland, kwam onze ROME-krant op het spoor
via vrienden in Roomburg. Sinds dit jaar is zij vaste adverteerder met de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en wil graag vertellen waar deze stichting voor staat.
VPTZ staat ongeneeslijk zieke mensen in de laatste levensfase bij in hun vertrouwde thuissituatie. De stichting draait op vrijwilligers en biedt hulp in Leiden en de direct omliggende
plaatsen. Annette, van huis uit verpleegkundige, is coördinator en regelt samen met haar
collega Inez Karssen de inzet van de aangevraagde zorg.
“Iedereen kan een aanvraag doen voor ondersteunende zorg: de betrokkene zelf, de partner, kinderen, buren of ook de huisarts of thuiszorg”, vertelt Annette. “Onze hulp is meestal heel snel
geregeld. Vaak kunnen we al dezelfde dag bij de cliënt thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis een intake gesprek voeren en soms zelfs ook al praktische hulp bieden.” Die ondersteuning
wordt geboden door gemotiveerde vrijwilligers die voor die taak zijn opgeleid. Dit zijn voor het
grootste deel mensen die uit de zorg komen en er bewust voor kiezen om zich in te zetten voor
de terminale thuiszorg. De geboden ondersteuning is kosteloos.
Rust in de thuissituatie
Wat houdt palliatieve thuiszorg in? “De zorg
die onze vrijwilligers in de laatste levensfase
bieden, is vergelijkbaar met de hulp die familie
of naasten als mantelzorgers ook geven. Onze
vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar helpen bijvoorbeeld met eten en
drinken, toiletbezoek en een andere houding
aannemen in bed. Daarin ondersteunen wij
de mantelzorger”, legt Annette uit. Veel mantelzorgers voelen zich vaak opgejaagd door de
intensieve zorg die steeds op hun schouders
ligt. “Wij brengen rust in de thuissituatie en ze
kunnen op ons vertrouwen. Zo krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om even op adem
te komen en zonder schuldgevoelens een paar
uur per dag de tijd voor zichzelf te nemen om
bijvoorbeeld boodschappen te doen of naar de
sportschool te gaan. Als er geen mantelzorgers
zijn, nemen onze vrijwilligers in overleg met

de thuiszorg, behalve ’s nachts, de taken soms
volledig op zich. Onze vrijwilligers zijn goed
opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold
en weten hoe ze snel kunnen schakelen als dat
nodig is. Dit kan gebeuren als een zorgsituatie
verslechtert.”
Intensief en bijzonder
De zorg van VPTZ kan worden ingezet van zeven uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds, vaak
in blokken van drie uur. Dit wordt zoveel mogelijk door dezelfde vrijwilligers gedaan om
het voor de client vertrouwd en rustig te houden. Het is intensief, maar ook bijzonder om
in de laatste levensfase iets voor een ander te
betekenen. Annette: “Het belangrijkste is om
er te zijn, met alle aandacht voor wat nodig is
en aan te voelen wat precies gevraagd wordt.
We horen ook veel levensverhalen aan die
mensen nog eens met iemand willen delen.

Het is mooi en heel intiem dat je dan een luisterend oor mag zijn. Bij levensvragen kan op
verzoek een geestelijk verzorger worden ingeschakeld die professionele begeleiding biedt.”
Als de situatie thuis niet meer houdbaar is en
intensievere zorg vereist is, verhuizen mensen
als ze daarvoor kiezen naar een hospice, zoals
bijvoorbeeld Issoria in de Professorenwijk. “In
dat hospice is ook ons kantoor gevestigd.”
Antwoorden op uw vragen
Annette begrijpt dat mensen in deze situatie
nog veel meer willen weten. Hiervoor verwijst
ze graag naar de heldere website van de stichting: www.vptzleidenenomgeving.nl
Daar kunnen antwoorden op veel vragen gevonden worden.

U kunt ook mailen naar info@vptzleidenenomgeving.nl of bellen 06 51002071
Annette of haar collega Inez staan u graag te woord.

Vrijwilligers

Palliatieve Terminale Zorg

(VPTZ) voor Leiden en omgeving.
Er zijn .... ter ondersteuning in de laatste levensfase

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

Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Leiden en omgeving

Kijk voor meer informatie op: www.vptzleidenenomgeving.nl
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(Foto: Rob Beurse)

(Ankie Verlaan)

Ian Haeck

neemt onze jongeren serieus
Ondanks alle kritiek op het huidige gemeentebeleid van Leiden, is er een ontwikkeling die
wij toejuichen. Er wordt eindelijk goed aandacht besteed aan het jongerenbeleid in de stad.
En dat is geen overbodige luxe! In het begin van deze eeuw is er heel veel bezuinigd op het
jongerenwerk waardoor bestaande initiatieven in buurt- en clubhuizen verdwenen en er
alleen nog een aanbod was voor betalende leden. Daar was niet elke inwoner toe in staat.
In de afgelopen jaren heeft de gemeente wel initiatieven ondersteund in Zuid West en de Merenwijk, maar elders werd de afbouw niet hersteld. Nu heeft de stichting SOL (Samen Ondersteunend Leren; een jeugd- en jongerenwerkmakelaar) de opdracht gekregen in alle districten
en wijken initiatieven te ontwikkelen om de jongeren te activeren, zo ook in ons Huis van de
Buurt.

Tegenstellingen
De voorman van SOL is Ian Haeck, een man
met een bijzondere achtergrond en een geweldige ervaring. Ian heeft tot zijn elfde in Afrika
gewoond, waar hij geadopteerd werd door een
Nederlands echtpaar met onderwijservaring .
Ian heeft de drive van zijn adoptieouders om
de wereld te verbeteren overgenomen. Hij
heeft, na het volgen van de daarvoor vereiste
opleidingen (stage gelopen bij o.a. Vluchtelingenwerk) tien jaar bij ’Thuis op straat’ gewerkt. Zo merkte hij dat Nederland veel goeds
te bieden heeft, maar dat er nog veel verbeterd
kan worden. Toen bekend werd dat stichting
SOL hier actief zou worden, solliciteerde hij
en werd aangenomen. Na enige gewenning is
er wel een punt, waarover hij zich blijft verbazen: de indeling van wijken in Leiden. Het
Roodenburger district is een gigantische wijk
met daarbinnen heel veel tegenstellingen. In
het district is er weinig aanbod voor jongeren
en daardoor verzamelt de jeugd zich op rare
plekken, zoals hier op de trappen bij het buurthuis.
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BUREN HEB JE ELKE DAG
Burendag 2020
Op 26 september was het burendag en ondanks de Coronaperikelen besloten de beide wijkverenigingen in samenwerking met het buurthuis de wijkbewoners een ontbijt aan te
bieden. Het nieuwe Horecapunt, dat nog niet officieel is
geopend bood daarvoor een goede gelegenheid. Het Oranjefonds verschafte de financiële middelen en de Spar leverde in alle vroegte flinke hoeveelheden croissants, beleg en
verse jus d’orange af. Helaas was er enige dagen eerder een
persconferentie van de overheid geweest met de boodschap
dat het de verkeerde kant opging met de coronabesmettin-

gen, waardoor het aantal bezoekers wat tegenviel. Desalniettemin werd het een heel gezellige bijeenkomst, waar
geanimeerde gesprekken werden gevoerd. Tom Hazenberg
vertelde de geïnteresseerden over de plannen voor het park
Matilo en een paar van de sportcoaches van het buurthuis
waren aanwezig om over hun plannen te vertellen.
Omdat op wat meer bezoekers was gerekend hebben verschillende ‘ontbijters’ voor hun, meestal wat oudere buren,
wat croissantjes met toebehoren meegenomen, zodat ook
de thuisblijvers door hun buren werden verwend.

Verschil
In de afgelopen weken heeft Ian onderzoek
gedaan naar de vraag en het aanbod in Roomburg en Meerburg en constateerde dat er, door
het geringe aanbod, onder de jongeren veel
boosheid heerst. Er werd veel beloofd, maar
niets gerealiseerd. Er is ook een verschil tussen de vraag van jongens en meisjes. Jongens
willen nog wel degelijk kijken naar wat er voor
hen gedaan kan worden in de wijk. De oudere meiden zijn meer begaan met het aanbod
voor hun jongere broertjes en zusjes die nu opgroeien. In Leiden Zuidwest is er al langer een
groter aanbod en daar zien we meer contacten
ontstaan. Ian constateert dat in onze wijken
veel meer kan en moet gebeuren, zowel in het
buurthuis als op de groene plekken tussen de
flats.
Perspectief
Natuur en muziek zijn de kansrijke aanknopingspunten. Ook het organiseren van bijlessen is noodzakelijk, maar dan op verschillende niveaus. Er is immers een grote variëteit in
onderwijsniveaus, maar overal is er behoefte
aan ondersteuning en verhoging van kansen.
Ook bijscholing op praktisch niveau is nodig.
Zo heeft de Praxis in Zoetermeer techniekwerkgroepen georganiseerd voor jongeren, die
daardoor het handwerk leren, maar ook kennis nemen van het perspectief dat dat biedt.
Kortom, Ian heeft samen met zijn SOL collega Anne den Outer een zware, maar boeiende taak: uitzoeken waar behoefte aan is, maar
ook de jongeren leren welke behoefte past bij
de vraag van de huidige maatschappij. De zeer
diverse jongeren, die nu op de trappen van ons
buurthuis verkeren, verdienen het serieus genomen te worden en dus moeten wij vooral
naar ze luisteren.

SOEP UITDELEN IN DE WIJK
Ons Huis van de Buurt was in november alleen open voor
al langer geplande bijeenkomsten met een beperkt
aantal bezoekers, waardoor buurtbewoners elkaar zelden
ontmoetten. Ook was bekend dat de huidige coronacrisis voor veel mensen geldproblemen oplevert. Daardoor
kwam onze Ali el Ali, buurtcoach van Matilo, op het idee

om op woensdagmiddagen soep uit te delen in de wijk.
De eerste bijeenkomst was druk bezocht, de tweede iets
minder, maar wel gezellig. Van de soep werd genoten.
Als het weer kan, gaan we in ons nieuwe wijkrestaurant
ook zorgen voor soep in de middag!

Onderzoek

(redactie)

afbouw nazorg De Bult
Sinds 2002 wordt de verontreiniging van de voormalige
stortplaats De Bult via het afpompen van het grondwater beheerst. Zo kan de verontreiniging zich niet naar de
omgeving verspreiden. De hoge jaarlijkse kosten zijn reden voor de gemeente Leiden om te onderzoeken of misschien de nazorg van De Bult kan worden beëindigd. Adviesbureau Royal HaskoningDHV concludeerde in 2015
Tijdens een wijkbijeenkomst eind 2018
bleek dat een groot aantal omwonenden niet gerust op de plannen van de
gemeente is. Zij maken zich zorgen
over mogelijke gezondheidsrisico’s en
over de verkoopbaarheid van hun woningen. Bovendien heeft de gemeente
Leiden in 2003 volgens hen schriftelijk
toegezegd dat de onttrekking eeuwigdurend zal zijn.
Om tot een zorgvuldige afweging te
komen en om de ongerustheid bij omwonenden weg te nemen, heeft de gemeente het Advocatenkantoor Stibbe
ingeschakeld voor onderzoek naar de
vraag of de woorden 'altijd en eeuwig'
afbouw juridisch in de weg staat. Ook
is opdracht gegeven voor een technische ,onafhankelijke second opinion
op het eerdere advies van RoyalHaskoningDHV. De verschillende acties

dat de huidige wijze van beheersing van De Bult nog
voldoende in werking was. En dat het grondwater rondom de stort niet of nauwelijks verontreinigd was en het
onttrokken water uit de stort zelf ook niet. De gemeente
trok daaruit de conclusie dat afbouw van het beheer verantwoord leek en renovatie van het beheerssysteem na 15
jaar niet meer nodig.

zijn uitgevoerd in overleg tussen de gemeente, de Omgevingsdienst, drie geïnteresseerde wijkbewoners en Stichting Bodembeheer Nederland, die het
proces in opdracht van de gemeente
begeleidt.
Afgelopen periode zijn de beide adviezen afgerond. De beheersmaatregelen lijken volgens Stibbe juridisch niet
voor eeuwig gegarandeerd. Eeuwig en
altijd zijn juridisch onbepaalde begrippen. Of een periode van minder dan
20 jaar voldoende is om het begrip 'altijd en eeuwig' te dekken is een andere vraag. Dezelfde vraag geldt voor de
termijn van 15 jaar waarna het systeem
vervangen zou worden. Uit de technische second opinion van de nazorg
lijkt naar voren te komen dat onder
voorwaarden afbouw van beheersmaatregelen verantwoord lijkt. Wel

wordt geadviseerd een aantal zaken
zoals de hydrologische situatie en uitbreiding van het monitoringsnet eerst
beter te onderzoeken.
De gemeente zal daarom nu eerst aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Pas
als uit dit onderzoek blijkt dat afbouw
van de beheersmaatregelen verantwoord is, zal de afbouw kunnen worden voorbereid. Dit gebeurt dan stapsgewijze en gecontroleerd, onverlet de
blijvende verantwoordelijkheid van
de gemeente voor de voormalige vuilstortplaats. In de tussentijd draagt de
gemeente zorg voor het in standhouden van het beheerssysteem volgens
afspraak. Enkele bewoners uit de wijk
Roomburg zullen, niet als vertegenwoordiging, maar als waarnemer voor
de Wijkvereniging, bij de vervolgstappen betrokken zijn.

De redactie van de ROME-krant heeft wegens ruimtegebrek de berichtgeving over dit onderwerp samengesteld uit
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verschillende ontvangen artikelen. De originele verslagen zijn te lezen op de website www.roommeerburg.nl

(Ankie Verlaan)
(foto's: Marten Ris)

Hoe staat het met de

wijkenvisie?

Als we de eerste plannen voor de wijkenvisie
uit 2016 nog eens bekijken, blijkt er aardig wat
gerealiseerd te zijn, maar de door het coronavirus ontstane situatie is niet bevorderlijk voor
de uitvoering van onze plannen. Een (schrale)
troost is dat dit een wereldwijd probleem is.
De overgang van het beheer van het Huis van
de buurt Matilo was ook een te nemen hobbel
bij de uitvoering van de plannen, maar de medewerkers daar doen zeer hun best om zich in
te werken en onze bekende Ali el Ali is daarbij
een goede continue factor. In onze wijkenvisie
staan ook voornemens ter verbetering van het
jongerenbeleid in onze buurt. Destijds hebben
wij aangekaart dat beide wijken een snel toenemende groep opgroeiende jeugd kennen,
maar dat voor deze jongeren weinig aanbod is.
Er zijn wat voornemens genoteerd, maar er is
weinig tot niets gerealiseerd. Een positief element in de nieuwe situatie is dat er een speciale organisatie voor de jongeren wordt ingezet,
SOL. Op pagina 22 in deze krant leest u het
interview met medewerker Ian Haeck. Bij SOL
komt dan de taak te liggen om de in onze wijkenvisie genoemde jongerenraad op te richten
en een start te maken met de cultuureducatie.

Samen met de stichting Mooi Matilo wordt
er ook een Romeinse hardlooproute opgezet.
Voor alle wijkbewoners en voor de fietsers
en wandelaars die het Romeinse park komen
ontdekken ligt er het plan om een koffie- en
theevoorziening in het Huis van de Buurt te
plaatsen. Men kan zien, dat daar, ondanks de
coronacrisis, hard aan gewerkt wordt.
Het voornemen om een activiteitenkalender
te publiceren is gerealiseerd, maar dan niet op
papier. De schermen in de Spar, Zorgcentrum
Roomburgh en Huis van de buurt Matilo tonen alle activiteiten in de buurt. Onze website
roommeerburg.nl houdt ook iedereen op de
hoogte van het laatste nieuws en de plannen.
Dat er gewerkt moet worden aan een energieneutraal Meerburg is een ambitie. Daarvoor is
nog een lange ontwikkelingsperiode nodig.
Over de plannen voor het park Matilo leest u
het laatste nieuws verderop. Er staat veel op
stapel, van het plaatsen van een barak tot de
bestemming tot werelderfgoed.

jongerenraad
en
cultuureducatie

Ingangen park Matilo in beeld
De wijkbewoners hebben wel gemerkt dat de
toegang tot het park Matilo verbeterd is. De
beplanting is zichtbaar kleurrijker en de beelden die eerst in het park stonden, versieren
nu de ingangen. Deze wijzigingen zijn aangekondigd op momenten dat de buurtbewoners
aanwezig waren, dus niet voor iedereen was
dit een verrassing. Natuurlijk blijven er vragen
en opmerkingen, zoals de suggestie om meer
leesbare teksten ter uitleg bij de beelden te
plaatsen.
Op 15 september heeft een delegatie van
UNESCO het park bezocht om te bezien of het
park, net als andere onderdelen van de Limes,
de status van werelderfgoed krijgt. De uitslag

is er nog niet, maar duidelijk is wel, dat het
bestaan van het park ook op andere manieren
de aandacht zou moeten krijgen. Nu wordt
het vooral door wijkbewoners gebruikt voor
sportactiviteiten en als honden uitlaatplek,
maar het historische element krijgt te weinig
aandacht. De stichting Mooi Matilo, is , samen
met archeoloog Tom Hazenberg, bezig om de
inrichting van het park te verbeteren met de
plaatsing van een Romeins kamp (lees hiernaast
meer). Ook aan de bekendheid van het park in
de stad Leiden moet nog veel gedaan worden:
de meeste Leidenaars weten niet waar je het
over hebt, als je Matilo noemt. Dit is nog een
belangrijk aandachtspunt!

Soldatenbarak
In 2021 wordt Park Matilo naar verwachting
UNESCO Werelderfgoed. Deze belangrijke
gebeurtenis is voor Stichting Mooi Matilo de
reden om een oude wens in vervulling te laten gaan: een gezellig en mooi bezoekerscentrum voor de Limes-toeristen en de dagelijkse
parkbezoekers. Dit nieuwe parkgebouw heeft
de werktitel ‘De Soldatenbarak’ meegekregen.
Een voorlopige planning is dat de barak in mei
2021 wordt geopend, maar de plannen verkeren nog in een zeer vroegtijdig stadium.
Met de Soldatenbarak probeert Stichting Mooi
Matilo om ons mooie park bekender en aantrekkelijker te maken voor fietsende, wandelende en varende limestoeristen. Maar ook
voor jonge en oudere buurtgenoten, Leidenaren en regiobewoners. Daarom zal de oprichting van De Soldatenbarak worden vergezeld
door het ‘4 Windrichtingen Festival’. Een jaar
lang zal elk seizoen in het teken staan van
een deel van het oude Romeinse Rijk, waar
ook veel bewoners van de wijken Roomburg
en Meerburg plezier aan zullen beleven. Met
workshops, Romeinse activiteiten en kunstwerken krijgt langzamerhand de Soldatenbarak de kenmerken mee van alle uithoeken
van het Romeinse Rijk. En zo ontstaat een
Limes-bezoekerscentrum waarin de wijkbewoners de parkbezoekers van heinde en verre
welkom heten.
De Soldatenbarak vormt één van de hoogtepunten van de Wijkenvisie Roomburg en

Meerburg. Mooi Matilo werkt dan ook nauw
samen met beide wijkverenigingen en Incluzio. Daarbij wordt het initiatief ook gesteund
door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden.
Hoe de Soldatenbarak er precies uit gaat zien
is nog onbekend. En ook hoe een aantal organisaties samen de Soldatenbarak gaat beheren
moeten we met ons allen uitvinden. Voorlopige ideeën zijn dat de Soldatenbarak huisvesting biedt aan de vrijwilligers van de Historische Tuinen, een rustplaats is voor senioren
op hun dagelijkse ronde door het park en de
vele sporters die sinds de coronacrisis het Park
Matilo bevolken. In ieder geval zal in de Soldatenbarak een mooie expositie over de geschiedenis van Park Matilo worden ingericht. Een
grote wens is om samen met de nieuwe keuken
van het Huis van de Buurt de mogelijkheid te
bieden voor een kopje koffie en kleine versnaperingen. Allemaal gerund door de diverse
vrijwilligersgroepen. Zo ontstaat een UNESCO-waardig Park Matilo, waarbij de buurtbewoners wereldgasten welkom heten.

Via www.parkmatilo.nl en de nieuwsbrieven
van de wijken proberen we iedereen op de
hoogte te houden.
Als je mee wilt denken of doen, kun je een
mailtje sturen aan contact@parkmatilo.nl

Blue Band en Kerst
Ik woonde in Axel (Zeeuws Vlaanderen),
jongste uit een katholiek gezin met zes kinderen. Geboren in 1950, dus kerk en religie waren nog alom aanwezig. Wij hadden een bakkerij annex kruidenierswinkel. De dag voor
Kerst werd de kerstboom (met echte kaarsjes)
opgezet en mijn vader zette altijd de kerststal
op. De stal die hij zelf gemaakt had van een
leeg Blue Band kistje. De figuren waren door
hem zelf uitgezaagd en geschilderd. En dan
mocht ik, als jongste kind, het kribje met het
kindje Jezus in de stal zetten. Voor mij was
dat ieder jaar een bijzonder moment. ’s Nachts
gingen we naar de Nachtmis en als we thuis
kwamen stond er een feestelijk ontbijt klaar,
brandden de kaarsjes in de boom en daaronder lag voor iedereen een cadeautje. Het was
een jaarlijks ritueel waar ik altijd naar uitkeek

en waar ik nog steeds goede herinneringen
aan heb. In lijn met de traditie werden de drie
koningen iedere dag iets dichter bij de stal gezet, zodat ze op 6 januari waren aangekomen.
Ik was blij verrast dat ik na het overlijden van
mijn stiefmoeder als eerste mocht kiezen bij de
verdeling van de persoonlijke spullen. Stiekem
had ik er al over nagedacht en ik koos de kerststal waar ik zo veel mooie herinneringen aan
had. Vooral ook omdat mijn vader, die in 1976
was overleden, hem zelf had gemaakt.
En nu staat hij ieder jaar bij ons op de kast en
het uitpakken van de figuren en het opstellen
van de stal is ieder jaar weer een feestje.
Fanja Kesbeke (Drususlaan, Roomburg)

Een beetje vrolijkheid in coronatijd
Door Incluzio en de Wijkverenigingen is een aantal kerstbomen met verlichting
geplaatst in de wijken. Om deze bomen nog mooier te maken, kunt u deze zelf
verder versieren en uw kerstwensen voor de buurt ophangen.
Er zijn momenteel plannen in voorbereiding om op zaterdag 19 december
tussen 16:00 en 18:00 uur een feestelijke rondgang te maken langs de
kerstbomen met muziek en warme dranken.
Houdt u de informatieborden bij de SPAR en
in het buurthuis in de gaten!

(Saskia Hageman)

Wilma’s passie voor Kerstmis

Het moet iedereen die over het Utrechtse Jaagpad komt opvallen: het uitbundig versierde
huis van Wilma Stikkelorum. Elk thema grijpt zij aan om haar creativiteit de losse teugel te
geven. Voorjaar en Pasen, Halloween, Sinterklaas, maar haar absolute favoriet is Kerstmis.
Haar kersthuis is ook buiten Leiden beroemd. In 2012 won zij de Omroep West Kersthuis
Finale en in 2017 schitterde haar huis letterlijk in de kerstaflevering van Circus Gerschtanowitz. “Het is een aangeboren afwijking.”

Al 33 jaar woont Wilma met haar man Peter aan het Jaagpad. Haar oudste vier kinderen zijn het
huis uit. Alleen haar jongste zoon van 11 jaar - “een cadeautje”, zoals ze zegt - woont nog thuis.
De vrijgekomen ruimte benut ze volledig. Waar maar plek te vinden is, slaat ze haar decoraties
op. En die ruimte heeft ze ook nodig…
Metamorfose
Wilma vertelt: “Het is een gekke afwijking.
Als ik in de Efteling kom, ga ik wel vier keer
in Symbolica om dat magische en die perfecte fantasiewereld steeds opnieuw te beleven.”
Haar eigen fantasiewereld creëert ze tot in de
kleinste details met kerst in en om het huis.
Kom dus bij Wilma niet aan met een paar ballen en slingers, wat kaarsjes voor het raam en
een kerstkrans aan de deur. “Ik begon zoals iedereen gewoon met een boom. Dat werd steeds
uitgebreider, omdat mijn fantasie veel verder
gaat dan de geijkte decoraties.” Elk jaar ondergaat het hele huis een complete metamorfose.
Zelfs de slaapkamer wordt met een witte boom
omgetoverd tot een kerstsprookje. “Ik was
eerst wel bang wat de buren zouden denken
toen ik ook buiten ging versieren. Daarom begon ik heel bescheiden. Maar de buren vonden
het prachtig toen het steeds uitbundiger werd
compleet met sneeuw. Ze weten ook wel dat ik
beetje gek ben.” Met als resultaat dat de decoraties buiten een blikvanger van formaat mogen
worden genoemd.

“Ik begin in januari al
met de voorbereidingen
voor de komende kerst”
Steeds kritischer
“Ik begin in januari, nadat ik de spullen van de
afgelopen kerst heb opgeruimd, al met de voorbereidingen voor de komende kerst. Ik heb die
tijd trouwens ook nodig, want ik word met de
jaren steeds kritischer, maar ook creatiever.
Naast dat het financieel ondoenlijk is om alles
te kopen wat ik bedenk, voldoen de standaard
decoraties vaak niet aan mijn beeld. Daarom
maak ik bijna alles zelf of pas mijn aankopen
aan. Voor mijn pronkstukken, zoals mijn Engelse huisjes, heb ik jaren gespaard.” In haar
hobbyhoek in de schuur gaat Wilma helemaal
los. “Ik maak bijvoorbeeld Notenkrakers van
bloempotten die ik beschilder. PVC pijpen gebruik ik als basis voor lantaarns en de vleugels
van mijn elfjes zijn gewoon oude panty’s met

ijzerdraad.” Met het daadwerkelijk neerzetten,
ophangen en (her)schikken van de spullen is
ze twee weken bezig. “Dat doe ik allemaal zelf.
Mijn man en kinderen weten dat zij echt niets
mogen doen. Met kerst ben ik de baas.”
Candy
“Ik leg mijn lat hoog door elk jaar een thema te
bedenken. Dat is mijn beginpunt, maar de uitvoering is een hele klus. Vandaar dat ik januari
al in de startblokken sta om in december de finish te halen. Ik zie geen enkel detail over het
hoofd en stel hoge eisen aan mijn versiering.
Alles, echt álles moet kloppen zoals ik het zelf
in mijn hoofd heb. Elk jaar maak ik honderden nieuwe decoraties. Voor mijn thema ‘Notenkrakers’, die in Amerika Wooden Soldiers
heten, kon ik natuurlijk geen genoegen nemen
met plastic exemplaren in mijn boom. Tijdens
de voorbereidingen haal ik inspiratie uit allerlei
voorbeelden waar ik dan mijn eigen twist aan
geef.” Twee jaar terug kreeg haar thema ‘Candy’
een wel heel bijzondere invulling. “Mijn kinderen kwamen langs met een grote doos, waarin
een verrassing zat. Ik verwachtte een hele berg

decoraties. Maar toen de doos openging, kwam
daar het kopje van een hondenpuppy uit. Haar
naam stond natuurlijk meteen vast: Candy.”

"Peter vindt het prima
als ik maar blij ben"
24/7
In haar hoofd is Wilma het hele jaar in kerstsferen. Hoewel alleen in december het hele
huis kerst ademt, staat het ‘Huis van de Kerstman’ altijd in de huiskamer. “Dat is een project
waar ik al tien jaar mee bezig ben.” Ook hiervoor geldt namelijk: er wordt alles aan gedaan

om het tot in perfectie in te richten. Alle lampjes branden echt en de kroonluchter in de hal
maakte Wilma zelf van Swarovski kristal. “Ik
denk dat het nooit klaar is, want het is veel te
leuk om alles steeds nog mooier te maken. Als
ik niet in mijn hobbyhoek aan mijn jaarlijkse
thema werk, is dit mijn andere uitlaatklep. Ik
ben 24/7 bezig met kerst. Daar word ik heel gelukkig van.” Daarom heeft haar man ook absoluut geen moeite met haar extreme hobby. “Peter vindt het prima zolang ik maar blij ben. En
als ik in de tweede week van januari alle kerstspullen heb opgeborgen zegt hij de eerste dag:
‘Wat een ruimte, zeg!’. Maar als hij de volgende
dag de kamer binnenkomt is zijn commentaar:
‘Wat is het hier saai…’”

(Saskia Ridder)

vrijwilliger bij Dress for Success
Wijkbewoner Joke Meinesz werkt al jaren als vrijwilliger bij Dress for Success, een organisatie die mensen met een smalle beurs helpt bij solliciteren door te zorgen voor representatieve
kleding. “Je ziet mensen groeien voor de spiegel, dit is zulk dankbaar werk. Oprechte aandacht en goede kleding doen veel goeds voor het zelfvertrouwen.”
Na een aantal jaar van vele omzwervingen, kwam Joke in 2005 terug naar Nederland, in onze
regio waar ze bijna niemand kende. “Ik wilde aan de slag, mensen leren kennen, leuke dingen
doen.’ Werken hoefde gezien haar leeftijd niet meer, dus ging ze op jacht naar vrijwilligerswerk
dat haar voldoening gaf. Inmiddels is ze alweer dertien jaar een van de vaste gezichten van ‘Dress
for Success’. Joke: “Ik heb twintig jaar in modezaken gewerkt, meestal in het wat duurdere segment. Ik vond dat fijn om te doen. Je maakt kortstondig maar goed contact met je klanten, werkt
vaak met leuke collega’s en ik vind het geweldig om te zien als mensen blij zijn met hun nieuwe
kleding. Dus toen ik hoorde van ‘Dress for Success’, wist ik dat ik daar aan de slag wilde.”
Kosteloos advies
Bij Dress for Success krijgen mensen met een
smalle beurs kosteloos advies en een set nette
representatieve kleding voor hun sollicitatie.
De winkel aan de Leidse Janvossensteeg is een
plaatje; prachtige kleding, alles netjes opgehangen en er zijn ook kleedhokjes net zoals in een
‘echte’ kledingwinkel. Natuurlijk krijgt Joke nu
met een heel ander publiek te maken dan vroeger, maar het effect is vaak hetzelfde. “Je ziet
mensen ‘groeien’ voor de spiegel; er verschijnt
een sprankje in hun ogen, de schouders gaan
net wat rechter, er komt een glimlach op het
gezicht. Oprechte aandacht, een luisterend oor

en natuurlijk mooie kleding doen veel goeds
voor het zelfvertrouwen. En dat is precies waar
ik zoveel plezier aan beleef. We werken hier
vooral met dankbare blije mensen. En wat natuurlijk scheelt: ze hoeven er niet voor te betalen.”
Kleding en sollicitatiesucces
Joke is 76 jaren jong en werkt één dagdeel per
week in de winkel, meestal de donderdag. In
totaal zijn er zo'n 20 vrijwilligers. Een deel
van hen staat in de winkel en ontvangt gasten,
een ander deel zorgt voor bijvoorbeeld de pr,
de website en de contacten met de landelijke

organisatie, modebedrijven die niet verkochte
kleding leveren en doorverwijzers. In totaal
zijn er negen winkels in Nederland, maar het
concept komt uit Amerika. De basis: passende
kleding voor mensen met een smalle beurs die
moeten solliciteren. Joke: “Als je al een tijdje
van een klein budget moet leven, is er al langere tijd weinig ruimte en noodzaak om geschikte nette kleding te kopen. Er hangt dan meestal
ook niet veel knaps meer in je kast. Terwijl je
tijdens een sollicitatie wél een goede indruk
wil maken. En uit onderzoek blijkt: kleding is
een belangrijk aspect van sollicitatiesucces.”

Meer weten?
Check de website www.dressforsucces.nl.
Dit initiatief helpen? Bel of mail voor een afspraak om nette en representatieve kleding te
brengen:
winkel.leiden@dressforsuccess.nl
06 – 41 2323 72.
Doneren kan ook.
Dress for Success heeft een ANBI-status.

Schroom niet nodig
Mensen die bij Dress for Success aankloppen,
komen altijd op afspraak en zijn doorverwezen door instanties als het UWV, SVB of DZB.
Joke en haar collega’s hebben dan al enige
informatie gekregen, bijvoorbeeld op welke
functie ze gaan solliciteren. Joke vertelt dat het
intakegesprek heel belangrijk is. “Mensen hebben toch vaak enige schroom om hier over de
drempel te stappen, dus we stellen ze eerst op
hun gemak. Omdat we op afspraak werken, is
zo iemand de enige gast en wij hebben dan alle
tijd. Meestal zie je ze langzaam ontspannen.
Gelukkig maar, want schroom is nergens voor
nodig. Echt, ik werk hier nu zo lang dat ik het
kan weten: iedereen kan door pech of vervelende gebeurtenissen in deze nare situatie terechtkomen. Ook als je hoogopgeleid bent, of
30 jaar werkervaring hebt, of eerder succesvol
bent geweest.”
Pareltjes en casual-plus
Dress for Success zit aan de Janvossensteeg,
vlak achter de Haarlemmerstraat. Jammer
genoeg hebben Joke en haar collega’s op deze
locatie geen opslagruimte meer. Dat betekent
dat ze heel kieskeurig moeten zijn met wat ze
aan kleding aannemen. “Vroeger deden we
nog wel eens een verkoop zodat we met de opbrengst wat basics konden kopen. Dat kan nu
niet meer. Dus als mensen hun kleding willen
brengen: graag, maar het moet echt heel en
netjes zijn en natuurlijk representatief zijn voor
mensen die gaan solliciteren. We zijn kritisch:
alleen de ‘pareltjes’ zijn welkom. Casual-plus
noemen we het ook wel eens. Schoenen, tassen
en accessoires zijn ook welkom. En, we zijn er
voor dames en heren, voor jong en iets ouder.”

(Foto: Rob Beurse)
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Een fietstocht met kaas!

(Ankie Verlaan
en Marten Ris)

In iedere Romekrant proberen wij een originele fietstocht te publiceren: niet te lang en in
onze omgeving. Als je je erin verdiept, ontdek
je dat er al talloze fietsroutes zijn beschreven,
ook in onze buurt. Fietsen wordt steeds meer
een populaire hobby, ook in de herfst en de
winter, maar die populariteit leidt ook tot het
publiceren van routes met een “commercieel”
thema. Zo ontdekten wij de Boerenkaasroute
door het gebied van Zoeterwoude. Voor velen
van ons zijn stukjes daarvan bekend en wie
heeft hier niet eens een heerlijk kaasje gekocht?
Ook al heeft deze route dus een commercieel
doel, toch geven wij hem aan onze fietsers
door. Zonder kaas te kopen, is heerlijk fietsen
in onze eigen achtertuin in alle jaargetijden een
aanrader: even op een middag eruit en genieten van de jaargetijden.
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(Saskia Hageman)

Samen aan de slag

De gemeente Leiden wil met het initiatief ‘Samen aan de Slag’ de woonomgeving in buurten
aangenamer maken. Hiervoor zijn verschillende acties bedacht, die samen met de buurtbewoners worden opgepakt. Eén van deze projecten is het beplanten van boomspiegels en het
aanleggen van geveltuintjes. In onze wijken namen daar al diverse straten aan deel.

Een boomspiegel is een stukje grond rondom
een boom. Dit zijn meestal saaie, kale plekken.
Maar ze zijn juist heel geschikt om een straat
op te fleuren door deze op te vullen met planten: dubbel plezier van hetzelfde stukje aarde.
Het ziet er niet alleen leuk uit, de tuintjes zijn
ook goed voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de stad. Het beplanten van een
boomspiegel is goed voor vogels en insecten.
Het groen trekt vogels aan voor voedsel en insecten zorgen voor bevruchting van bloemen.
Lavendel is bijvoorbeeld erg geliefd bij hommels en vlinders.

aan planten. Het waren gezellige buurtbijeenkomsten, waarbij elkaar op allerlei vlakken
de helpende hand werd geboden. Dit project
dient een drieledig doel: samenwerking tussen
gemeente en bewoners, samen met de buren
een gezellig project aangaan en duurzaamheid
in de wijken vergroten. Bij elk perkje wordt
een bordje op de stoep geplaatst dat aangeeft
dat het is ontstaan in het kader van ‘Samen aan
de slag’. Daarmee is ook voor de gemeentelijke onderhoudsdienst duidelijk dat ze hier niet
moeten schoffelen.

De gemeente draagt er zorg voor dat de boomspiegels klaar worden gemaakt voor beplanting: het verwijderen van de tegels, het aanleggen van de rand en het aanbrengen van
een vruchtbare laag aarde waarin de planten
en bloemen kunnen worden geplant. Als de
ruimte rond de boom kan worden vergroot,
wordt dit ook gedaan. Zo ontstaat er een minituintje voor de deur. En meer groen is goed
voor het milieu!

Ook jullie straat opfleuren?
Kijk voor alle informatie op:
gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doemee/samen-aan-de-slag

In onze wijken werden op diverse plekken
boomspiegels geadopteerd. De bewoners konden zelf kiezen welke planten zij in hun toekomstige tuintje aan de straat wilden neerzetten: hoog of laag, kleurrijk of groenblijvend
of juist een mix hiervan. De gemeente deed het
voorwerk en leverde de planten. Verder is het
aan de buurtbewoners deze zelf in de grond te
zetten en het perkje te onderhouden. De onderhoudscoach van de gemeente kan adviseren in de keuze van de planten.
In de Zaanstraat en de Maasstraat in Meerburg
toonden de bewoners hun groene vingers. En
ook in Roomburg werden de Dianastraat en
de Minervalaan opgefleurd met een diversiteit

Resultaten Wijkschouw 2020

(Liesbeth
Dijkdrent)

Heg rondom speelplaats Liviuslaan
Om de speelplaats in de bocht van de Liviuslaan is een heg geplaatst. Een lang gekoesterde
wens van de omwonenden die daar met hun
kinderen en kleinkinderen gebruik van maken. De heg zorgt ervoor dat kleine kinderen
niet zomaar de straat op kunnen hollen. Een
belangrijke verbetering van de veiligheid. Naar
aanleiding van de verzoeken van bewoners,
zal binnenkort ook een nieuw speeltoestel geplaatst worden ter vervanging van de waterpomp.

Rondom de vijver
Langs de Octavialaan en de Minervalaan is in
het najaar een halfverhardingpad aangelegd.
De aanpak was toegezegd tijdens de wijkschouw in januari, omdat er veel tegels omhoog staken door boomwortels. Tot onze verbazing werd het bestaande straatwerk in het
voorjaar toch opnieuw gedaan. Leendert van
Velzen werd erbij gehaald en hij vertelde dat
hier sprake is geweest van miscommunicatie.
De fout is hersteld en in het najaar is dan toch
het beoogde halfverhardingpad aangelegd en
aan de oever gewerkt. De meeste bewoners
zijn er blij mee en volgend voorjaar en zomer
zullen hier veel mooie bloemen bloeien.

Groen Kansen Kaart Briniostraat
Door de maatregelen omtrent Corona is het
niet langer haalbaar om een fysieke bewonersbijeenkomst te organiseren voor de plannen in
de Briniostraat.
Daarom is een projectpagina op het online
platform Doe Mee aangemaakt. Bewoners
kunnen dan via Doe Mee hun mening en input
geven op het ontwerp.
Waarom via Doe Mee? De gemeente wil graag
de mening en input van bewoners horen en
hoop dat op deze manier te bereiken.

(Foto: Buro J.P.)

Nood breekt wet

Verkeerscommissie

alternatieve jaarvergadering

Ronald geeft het stokje door aan Janine

De coronacrisis plaatst het bestuur van de Wijkvereniging Roomburg voor een lastig probleem. Door de lockdown
in maart en de vervolgmaatregelen die tot op de dag van vandaag gelden, is het niet mogelijk geweest een jaarvergadering met de leden te houden. Na ruggespraak met de gemeente, stellen wij het volgende voor:
De jaarvergadering wordt vervangen door een schriftelijke stemming alleen bedoeld voor (betalende) leden.
U kunt dit invullen via een link op de website www.roommeerburg.nl

Als lezer van de Romekrant bent u zijn naam regelmatig tegengekomen als hij verslag uitbracht
over de activiteiten van de verkeerscommissie: Ronald Peters. Hij heeft vele jaren op rustige doch
vastberaden wijze de verkeersproblemen in de wijk bij gemeente en politie aangekaart. Door zijn
bemoeienis is verschillende malen een snelheidsmeting uitgevoerd op de Van der Madeweg en
zijn er aanpassingen gedaan op gevaarlijke plekken in de wijk. Helaas voor ons gaat hij de wijk
verlaten en dus deze werkzaamheden beëindigen. Gelukkig heeft hij het bestuur nog wel een aanbeveling voor een opvolgster gedaan en dat bleek een goede suggestie. U kunt hieronder kennis
met haar maken. Van Ronald hebben wij in klein gezelschap afscheid genomen en hem bedankt
voor zijn inzet met een boekje over de wijk en een smakelijke fles

Er staan drie punten op onze lijst:
• De bestuursleden Reini Hulsker (penningmeester) en
Liesbeth Dijkdrent (secretaris) zijn aftredend en in feite aan
het eind van hun zittingsperiode. Daar het heel moeilijk is
om nieuwe bestuursleden te vinden verzoekt het huidige
bestuur aan de leden:
“Mogen de voornoemde twee bestuursleden nog één keer
herbenoemd worden voor de duur van 2 jaar tot de jaarvergadering van 2023 (maart of april)?”
• Tussentijds (in mei 2019) is Jaap Stokking als voorzitter
afgetreden. Zijn beoogde opvolger, Gijsbert Groenveld, die
sinds mei 2019 als interim voorzitter is opgetreden, kon dit
jaar niet door de vergadering benoemd worden.

Gijsbert was in zijn werkzame leven eerst maatschappelijk
werker, daarna directeur van een stichting voor ouderenwerk en vervolgens beleidsmedewerker van stichting Radius in Leiden. Onze vraag aan de leden:
“Gaat u akkoord met de benoeming van Gijsbert tot voorzitter van het bestuur van de Wijkvereniging Roomburg?”
“Geeft u akkoord op de jaarrekening van 2019?”
Deze is te lezen op de website www.roommeerburg.nl
Fijn als u deze moeite wilt nemen. En volgend jaar zien we elkaar weer bij een fysieke bijeenkomst waarin we met u nieuwe
ideeën en activiteiten kunnen delen voor onze woonomgeving.

Toen iemand Janine Killaars zo’n 15 jaar geleden attendeerde op de nieuwe wijk Roomburg, waar de woningen uit de grond gestampt
werden, was zij niet dadelijk enthousiast. Zo’n
groep nieuwe huizen aan de rand van de stad
trok haar niet erg aan. Maar zij is toch gaan
kijken en woont hier nu al 15 jaar met heel veel
plezier. Zij geniet van het groen, van het haventje, van het gemak van de grote weg dichtbij en via de andere kant met 20 minuten lopen
in het centrum te zijn.
Zij woont met haar dochter op de hoek Julius
Caesarlaan/Liviuslaan met uitzicht op het haventje, maar ook op het kruispunt. En dat heeft
haar al geruime tijd geleden naar de verkeerscommissie gedreven, want zij ziet regelmatig
op dit kruispunt gevaarlijke situaties en hoopt
de gemeente nog eens te kunnen bewegen tot
verbeteringen hieraan. En nu heeft zij er in
toegestemd om coördinator van de verkeerscommissie te worden en ook in het bestuur
van de wijkvereniging plaats te nemen.
Janine werkt bij “Staattoezicht op de mijnen”.

(Foto: Rob Beurse)

(Reini Hulsker)

Dat omvat toezicht op alles wat uit de grond
gehaald wordt, dus op olie- en gaswinning en
zout. Zij zet strategieën uit voor milieu-inspecties en coördineert alle milieu gerelateerd
toezicht. Ook de oliewinning op de Noordzee
behoort tot haar werkterrein. Op dit moment
werkt zij voornamelijk vanuit huis, wat haar
niet erg bevalt. Zij mist het overleg, het even
kunnen sparren met collega’s en ook de gezelligheid.
In het haventje ligt haar bootje. Een klein boo
tje waarin zij graag op een zomerse zaterdagochtend naar de binnenstad vaart om haar
boodschappen te doen. In haar vrije tijd volgt
zij bij BplusC een boetseercursus en doet af en
toe aan yoga. Zij geeft voorlichting op scholen
via het COC. Lekker koken en eten met vrienden staat hoog op haar prioriteitenlijst, evenals
theater- en museumbezoek.
Het welzijn in de wijk en zorg voor de leefomgeving motiveert haar om in het bestuur van
de wijkvereniging te gaan meedraaien.
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(Liesbeth v.d. Wal)

Scouting St. Josef
En toen was er Corona…

Weet u het nog? 27 februari 2020, het eerste
Coronageval in Nederland. Nu ruim 9 maanden verder hebben we er nog steeds last van.
Ook Scouting St. Jozef. Elke keer als premier
Rutte weer nieuwe maatregelen verkondigt is
het spannend of we nog opkomsten mogen
houden.
In het begin ging het leven natuurlijk gewoon
door. Maar als snel bleek dat het virus zich snel
verspreidde. Op 12 maart kregen we te maken met de ‘intelligente lockdown’. We mochten niet meer naar ons werk. Scholen gingen
dicht. De sportscholen gingen dicht. En ook de
scouting mocht niet meer doorgaan.
Maar hé, de Scouting zou de scouting niet zijn!
Voor elk probleem een oplossing! Dus de leiding van de speltakken hebben snel hun creativiteit aangesproken. En binnen een paar weken waren er opkomsten op afstand.
Er waren speltakken die hun opkomsten via

de computer gingen draaien. Dus in plaats
van buiten spelen, spelen via de computer. Eén
speltak kwam zelfs op het geniale idee om Park
Matilo na te bouwen in Minecraft. (Minecraft
is een computerspel waar je kan bouwen door
middel van blokken) En in alle vrije uurtjes
bouwde de leiding aan hun eigen virtuele Park
Matilo. De Hopper werd nagebouwd, de vlaggenmast, de torens van het park en nog veel
meer. Alle kinderen konden vanuit huis in de
wereld van Minecraft. In het virtuele Park Matilo moesten ze allemaal opdrachten doen.
Ook waren er speltakken die opdrachten gaven via de computer. Kinderen moesten bijvoorbeeld foto’s maken van allemaal voorwerpen en kregen projectjes om te filmen. En het
ging er om dat je uiteindelijk alle opdrachten
had gedaan.
Gelukkig kwam aan de intelligente lockdown
een einde. De scouting mocht weer open.
Maar niet gewoon zoals voorheen. Het hele
gebouw stond ineens vol met handgel en papieren handdoekjes. Ook hingen overal pijlen
voor de looprichting. Alles om te voorkomen
dat we elkaar zouden besmetten.
En nu, houden we ons nog steeds aan alle regels. Scouting Nederland helpt hier ook bij
door alle regels steeds overzichtelijk op hun
website te zetten. En zo kunnen we ondanks
alle strenge regels toch leuke opkomsten houden.
Maar we kunnen natuurlijk niet wachten tot
we ooit weer zonder al die regels opkomsten
mogen draaien. Want die zijn toch wel het aller
leukst!!

Een oppashond voor senioren
gezellig én gezond
Stichting OOPOEH zoekt hondenbaasjes in Leiden e.o.
Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun hond. Senioren willen graag de gezelligheid van een dier maar niet de continue zorg. Koppel die twee aan elkaar en iedereen is blij!
Stichting OOPOEH doet dat. Een prachtig initiatief dat nu al ruim 8 jaar zeer succesvol is.
Een oppashond is niet alleen gezellig, maar
zorgt ook voor meer beweging, een frisse
neus en sociale contacten. Vooral in coronatijd melden ongelofelijk veel senioren zich aan
als ‘opa’ of ‘oma’ voor een hond. Ouderen die
vaak jarenlang een hond hebben gehad missen juist in deze eenzame tijd een lief dier om
zich heen. Daarom is de stichting op zoek naar
honden die af en toe lekker vertroeteld kunnen
worden door een oudere in de buurt, ook al
zijn hun baasjes vaker thuis.
Stichting OOPOEH - Opa’s en Oma’s Passen
Op Een Huisdier - is ruim 8 jaar geleden in
het leven geroepen vanuit de wens om honden
en ouderen meer van elkaars gezelschap te laten genieten. De stichting begon klein, maar
al snel was er veel belangstelling, en vooral in
deze coronatijd is er ongelofelijk veel animo
om op te passen. Ellen Groneman, directeur
van Stichting OOPOEH: “Veel ouderen zitten
nu alleen thuis. Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk en bridge-, zang- of dansclubjes zijn
door corona gestopt. Juist nu vinden zij het extra fijn om wekelijks op een hond te kunnen

passen. Lekker samen naar buiten. De buitenlucht doet een mens goed, en met een hond
bij je heb je ook allemaal gezellige gesprekken.
Dan voel je je minder eenzaam.”
Om alle senioren te bedanken en om ze onderling kennis met elkaar te laten maken, verzorgt
Stichting OOPOEH bovendien gezellige uitjes.
Nu zijn dat even online 'uitjes', maar zodra de
coronamaatregelen het weer mogelijk maken
zullen ook de echte uitjes weer doorgang vinden.
Stichting OOPOEH in Leiden e.o.
In Leiden en omgeving is de stichting dus
dringend op zoek naar hondenbaasjes om
meer mooie matches te kunnen maken. Ook
in onze wijken!
Omdat veel zorgpersoneel momenteel overuren draait biedt de stichting hen een gratis
inschrijving. Ook senioren kunnen zich uiteraard (gratis) aanmelden via oopoeh.nl
of bellen naar 020-7853745.

Na de dood van mijn hond Moos, alweer 6
jaar geleden, was ik niet direct aan een nieuwe
hond toe. Maar na verloop van tijd begon het
te knagen. De vraag: neem ik weer een hond
met het risico, dat die mij gaat overleven, diende zich aan. Gelukkig maakte ik toen kennis
met Suzanne en Jeroen die oppas zochten voor
hun hond voor een dag per week. Zo kwam
Lola in mijn leven, een geweldige leuke en lieve
Labradoedel, slim en gehoorzaam, die inmiddels twee dagen per week bij me is en zich helemaal thuis voelt in mijn huis. Ze mag ook af
en toe met me mee op een korte, voor honden
aantrekkelijke vakantie. En is er op een ander
moment behoefte aan oppas, dan is zij altijd
welkom bij mij. Het is een ideale manier om
van een hond te genieten, ik zeg altijd: “Wel de
lusten en niet de lasten en zij zijn nog blij met
me ook!”
			
Reini Hulsker
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KINDERPAGINA

Horizontaal:
1 Speelgoed
4 Boom
6 Kledingstuk
7 Geluid van een sissende slang
8 Zin om te drinken
10 Lekkernij tijdens Oud en Nieuw
12 Spuitbus tegen zweetgeur
13 Vriend van de os
15 Hangt vaak in de kerstboom, heeft vleugeltjes
16 Meisjesnaam
17 Kerstversiering

Verticaal:
1
2
3
5
9
11
14

Overgang van bos naar omgeving
Hondenras
Versiering voor eind december
Red ons!
Benoemen van cijfers 1,2,3,4,5 leer je op school
Ruimte op school
Deel van een bureau

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

Dit is wel een heel witte kerst!
Help de kerstman en kleur de tekening in!

Deze pagina is gemaakt door Jesse van Rijn.
Veel plezier met het invullen en het kleuren!
Wie meldt zich voor de volgende krant?
stuur een mailtje naar
romekrant@wijkroomburg.nl

Houdt u rekening met 2 dagen levertijd
bij chronische medicatie.
Geef uw e-mailadres door. Dan krijgt u een
berichtje als uw aanvraag klaar staat.
24 en op 31 december zijn wij tot 16:00 uur open.
25 en 26 december en op 1 januari zijn wij gesloten.

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

Gezocht beheerders Volière Stadstuinen

De volière bij de stadstuinen staat al lange tijd leeg. Heel
jammer, want voorheen was het een drukbezochte trekpleister voor veel jonge ouders en grootouders met hun
kinderen en kleinkinderen. Samen met de wijkverenigingen wordt gekeken naar mogelijkheden om hier in het
voorjaar weer een levendige volière te krijgen.
De startkosten kunnen uit het budget van de Wijkenvisie
worden bekostigd. En er heeft zich al een enthousiaste vrijwilliger gemeld. In verband met continuïteit in de
verzorging van een levende haven, zoeken wij meerdere
vogelliefhebbers om het beheer en het onderhoud van de
volière gezamenlijk op zich te nemen.
Heeft u er zin in, of weet u iemand? Neem contact op met
Marga Alferink: Voorzitter@stadstuinenleiden.nl of stuur
een berichtje naar romekrant@wijkroomburg.nl

Expressieve kunstfotografie

Abstract: creatieve kunst kent geen grenzen
Dat creativiteit ook in de fotografie geen grenzen kent is te zien
in de tentoonstelling Abstract. Deze tentoonstelling is (onder
voorbehoud van de coronamaatregelen) te zien vanaf 19 december tot half januari in de aula van de brede school De Arcade, Octavialaan 61, in de wijk Roomburg.
In een samengestelde serie laten acht fotografen van de fotogroep Foto+ van RobBeurseFotografie u kennismaken met hun
interpretatie van abstract. Ze hebben de kunst van het weglaten,
samenballen en concentreren toegepast op hun onderwerpen.
Een prachtige serie kunstfoto’s die het bekijken zeker waard is.
De foto bij dit artikel heet ‘Herfst’. Alleen de kleuren blijven
over en een bruisend wit waarin de kiem voor de volgende
leefronde is geboren.
Rob Beurse

Verbouwing

Kerststukjes maken met buurtbewoners

Wilt u een kerststukje maken voor uzelf of voor iemand
anders die het moeilijk heeft in deze lastige coronatijd?
Kom langs bij het huis van de buurt Matilo en meldt u
aan bij Raya. Bellen of mailen kan ook: 06 20576114 /
matilo@incluzio.nl
U kunt meedoen op donderdag 10 en 17 december, van
14.00 tot 16.00 uur in de grote zaal van het Huis van de
Buurt, Zaanstraat 126, 2314 XH Leiden. Wij houden hierbij rekening met de coronamaatregelen.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, maar wel
fijn als u zich van tevoren aanmeldt.
We maken er een gezellige activiteit van, met een mooi
resultaat mee naar huis!

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

Eind februari 2021 gaat de Spar supermarkt ruim
een week dicht voor een interne verbouwing.
Excuses voor het ongemak.

Prijsvraag naam Horecapunt

Het horecapunt is zo goed als af! Er zijn al plannen voor de
officiële opening in januari.
We hebben alleen nog geen naam. Heeft u een idee voor
een pakkende naam, twijfel niet en stuur een berichtje naar
romekrant@wijkroomburg.nl De winnaar ontvangt een mooie
bos bloemen en wordt eregast bij de opening!
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