
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, februari 2016 

correspondentieadres:  Asserstraat 66   2313 GH, Leiden 

website:   www.profburgwijk.nl/wijkgeroepouderen 
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In deze Nieuwsbrief vindt u  
 

 

 Mieke Schlatmann’s rapportage over de ontwikkelingen rondom het project ZWS34 

 Het Trigon-programma met toelichting  voor februari  

 

 

 

 

 

Nieuwe plannen voor de vernieuwbouw op de Zoeterwoudsesingel 34 

Vanwege de verkoop van het voormalig Lidwinahuis op Zoeterwoudsesingel 34, was er veel reuring  in 

januari. We organiseerden twee ‘Droomwoon bijeenkomsten’ voor belangstellenden, met als doel elkaar bij 

te praten en te inspireren in de ideeën over de toekomst van het pand. Op 26 januari nodigde de nieuwe 

eigenaar, de firma Vorm uit Papendrecht, belangstellenden uit om kennis te maken en om te proeven waar 

de markt behoefte aan heeft. Wij werden veel wijzer. Vorm gaat begin volgend jaar starten met bouwen en 

verwacht eind 2017 het project te hebben afgerond. Het gaat om koop- woningen en -appartementen, die 

komende zomer op de markt komen. Men mikt op de top van de koopmarkt, gelet op de prijs van € 4000,= 

per vierkante meter. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden bij Vorm, zij worden op de hoogte 

gehouden van dit project. (Aanmelden kan via www.vorm.nl . Kies optie: aanbod Vormhuizen en vervolgens: 

Leiden).  

Tijdens de informatieavond van Vorm, werd snel duidelijk dat er bij mogelijke kopers een hele grote 

voorkeur is voor appartementen ten opzichte van herenhuizen. Ongeveer de helft van de aanwezigen zou 

voelen voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarbij wordt in een groep, samen met de 

architect de indeling van de woning bepaald. Vorm heeft daarvoor een eigen methode, uitgelegd in een klein 

boekje (Vorm collectief, bouwen doe je samen). Meedoen in een CPO  is geen vrijblijvende keus: van 

deelnemers wordt een substantiële aanbetaling verwacht.   

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n collectief particulier opdrachtgeverschap, kunt u elkaar natuurlijk nu al 

opzoeken. Als koperscollectief is er wellicht meer uit te onderhandelen dan als individu. Ouderencontact kan 

mogelijk een ondersteunende rol spelen (kennis, netwerk), op voorwaarde dat  het pand daadwerkelijk 

bijdraagt aan ons motto: Gun ouderen een passende woning in de eigen wijk.  

  

http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY3RmOODCwPA9moGhKKfSwChJr7ioTC83MTMnOT-vpCg_Ry85P5ehxMnHLcAjMdTA0MTcwpShTC8lVS8rPy_dISc1MyU1Ty8vhyGjpKTASl-_vLxcL780JbUoNQ9kQGJySUFRflpSaVF6eWZWNkghBAAASq0nPA&Z


 

 

 

  4 februari 10.30    Geen ondersteuning bij tablet, laptop en telefoon 

10.30 Koffie: dit keer alleen voor wie zich heeft opgegeven. Zie toelichting. 

             “Wijze schatten” : bezoek van 30 kinderen van de Jozefschool groep 6.  

11 februari 10.30    Ondersteuning bij tablet, laptop en telefoon 

10.30 Koffie 

11.15 Wouter de Bruijne samen met Pim Perquin:  Twee films, zie toelichting. 

18 februari Let op: Het Trigon-gebouw is deze dag niet beschikbaar. We zien elkaar in het gebouw van 

  het Sociaal Wijkteam, Roodenburgerstraat 2  Zie Toelichting hieronder.  

10.30    Geen ondersteuning bij tablet, laptop en telefoon 

10.30 Koffie  

11.15 lezing Hans Nooteboom:  

 De opwarming van de aarde en de reactie van planten daarop in het verleden. 

25 februari   Geen programma vanwege de schoolvakantie 

3 maart 10.00  Geen koffie in het Trigon-gebouw maar in de Groenesteeg! 

10.30 Excursie Begraafplaats Groenesteeg (zie toelichting !!) 

10 maart Politiek café met Moniek van Sandick: onderwerp: gemeentelijke “retailvisie” voor de wijk: 

wat wordt daar gezegd over de winkels in onze wijk? 

17 maart Nieuwsgroep/Bloemschikken 

24 maart Excursie Naturalis 

31 maart Jeu de Boules / spelletjes 
     
 

Iedere donderdag van 10.30 tot 11.15 uur  is er tijd voor koffie. Ieder is welkom.  Daarna, tussen 11.15 en 12.30 is er een 
wisselend programma waar je al dan niet aan mee kunt doen: bespreking van het nieuws, lezingen door buurtgenoten, 
bloemschikken, “politiek café” waar we onder leiding van raadslid Moniek van Sandick Leidse zaken bespreken, etc.  

Tussen 10.30 en 11.15 uur op de eerste en derde donderdag van de maand kan ieder met tablet- smartphone- of laptop-
problemen voor hulp terecht. 

Voor de entree brengen we € 2,50 in rekening. Daarvoor krijg je dus koffie, is de tablet-ondersteuning beschikbaar, en kan je 
deelnemen aan het programma van 11.15 tot 12.30.  

Op de laatste donderdag van de maand is er een lunch. Die wordt steeds door iemand anders voorbereid en aangekleed. De 
kosten daarvoor zijn een extra € 5,00. 

  

 



Toelichting op de activiteiten van het Trigon-programma 

 

Het programma van Trigon-activiteiten voor de tweede helft februari en de eerste week van maart wordt 

gecompliceerd doordat ‘onze ruimte’ bij Trigon drie keer niet beschikbaar is vanwege schoolvakanties en 

studiedagen waarbij de leerlingen ook vrij krijgen. De Buitenschoolse Opvang  heeft haar handen er vol aan. Wij 

moeten even wijken….! 

 

4 februari: Wijze schatten 

“Wijze  schatten”  is een project van een paar scholen die kinderen willen laten nadenken en ervaren wat het 

is om oud te zijn. Dit wordt o.a. gestimuleerd door kinderen ouderen te laten interviewen aan de hand van 

een vragenlijst met deels vaste en deels zelfgekozen vragen. 

Wij krijgen donderdag 4 februari om 10.30 zo’n 30 kinderen uit groep 6 van de Josephschool op bezoek. In 

tegenstelling tot eerdere berichten gaat het om negenjarigen i.p.v. elfjarigen. Degenen van ons die zich 

opgegeven hebben voor dit project krijgen elk 2 kinderen “toegewezen”. Om 12 uur is het lunchpauze voor 

de kinderen, zodat ze iets voor twaalven weer richting school moeten gaan. 

Deze ochtend dus alleen een programma voor de ouderen die zich hebben opgegeven ! 

 

11 februari: Wouter de Bruijne: films !! 

Deze keer zullen Wout de Bruijne en Pim Perquin van de LVSL twee films vertonen. Eerst een zwart-wit 

archieffilm met de titel Hoe houden we de stad Leiden schoon?. En daarna een film in kleur over De 

bedreigde Natuur van het Groen Hart. 

 

18 februari: De opwarming van de aarde en de reactie van planten daarop in het verleden. 

De opwarming van het klimaat is niet iets unieks.  In het Eoceen (60 miljoen jaar geleden) was het meer dan 

10 graden warmer dan nu.  De verspreiding van planten is erg gebonden aan temperatuur. Een goed 

voorbeeld is Magnolia, dat zijn oorsprong heeft in Noord Amerika, toen het warm genoeg werd, zich 

verspreidde naar Oost Azië, en toen het weer kouder werd zowel in de west als in het oosten naar tropische 

gebieden. Eén aantal paste zich aan en bleven Noord Amerika, en in Gematigd Azië. 

            Let op!  “Onze ruimte” in Trigon is deze dag niet beschikbaar: de BSO heeft de ruimte nodig.  

We zijn deze keer welkom bij het Sociaal Wijkteam, in het voormalige Joodse weeshuis dus.  

Manon van der Hoeven van het SWT heet ons welkom op de zolder. Een goede lift is 

aanwezig.  

Een prima gelegenheid dus om niet alleen naar de voordracht van Hans Nooteboom te 

luisteren maar ook kennis te maken met het Sociaal Wijkteam van het Roodenburger 

District.  

 

 

3 maart: Begraafplaats Groenesteeg 

Op 3 maart 2016 gaan we op bezoek bij begraafplaats Groenesteeg (adres: Groenesteeg 126). We krijgen 

een rondleiding langs graven van hoogleraren, burgemeesters en enkele andere bijzondere personen. 

Voorafgaand aan de rondleiding zal iets worden verteld over de begraafplaats, en meer in het bijzonder over 

een aantal hoogleraren en burgemeesters die op Groenesteeg begraven zijn en naar wie straten in de 

ProfBurgWijk zijn vernoemd. 

Het programma ziet er als volgt uit:  

10.00-10.30 uur: inloop en koffie in de aula van de begraafplaats 

10.30-11.00: inleiding in de aula 

11.00-12.00: rondleiding langs graven  

Voor de goede orde: er wordt niet eerst koffie gedronken op Trigon, we gaan rechtstreeks naar 

begraafplaats Groenesteeg." Voor iedereen die dat prettiger vindt, is vervoer mogelijk. Opgeven bij de 

Wijktelefoon. 

 

 


