
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, november 2016 

correspondentieadres:  Asserstraat 66   2313 GH, Leiden 

website:   http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl 

email:     info@ouderencontactprofburgwijk.nl 

telefoon:   06-57702800 (’s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur) 

 

 

In deze Nieuwsbrief vindt u  
 Het Trigon-programma voor november en enkele toelichtingen daarop 

 Informatie over een bijeenkomst over veiligheid van “55plus in Leiden” 

 Informatie over enkele kringen in oprichting.  

 

 

27 oktober 10.15 koffie 

11.00 Excursie “Wereld vol veren” in Volkenkunde.  (Zie toelichting hieronder) 

13.00 Lunch in de Tuin van de Smid, (individueel, op eigen kosten) 

3 november  10.30 koffie 

11.15 Nieuwsgroep 

Zondag  

6 november 

15.30  Lezing Halbertsma: “Hollandse ondernemingsgeest en geleerdheid” in de Vredeskerk. 

 Toegang gratis, inloop vanaf 15.00 uur  (zie verder Toelichting hieronder en Wijkkrant) 

10 november 10.30 koffie 

11.15 Interview Hans Nooteboom. Zie toelichting 

17 november Trigon gesloten. Koffie in de Tuin van de Smid.  

24 november 10.30  koffie 

11.15 Films uit de oude doos van Wouter de Bruijne en Pim Perquin:  

 De geschiedenis en ontwikkeling van de Leidse hofjes.  

13.00 Lunch in de Tuin van de Smid, (individueel, op eigen kosten) 

1 december Excursie “Koninginnen van de Nijl”, Rijksmuseum voor Oudheden.  (zie toelichting hieronder!) 

 

De Trigon-bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de korfbalvereniging Trigon aan de Cronesteinkade  
(over het bruggetje links).  

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.  

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.  

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


Toelichting op het Trigonprogramma november 

 

27 oktober: Excursie naar tentoonstelling “Wereld vol Veren” in Volkenkunde.  

De mooiste verenobjecten uit de museumcollectie die vanwege hun kwetsbaarheid zelden zijn getoond, zijn 

eindelijk te zien voor het grote publiek. In de tentoonstelling WERELD VOL VEREN wordt de bijzondere 

verencollectie afgewisseld met haute couture van hedendaagse modeontwerpers, vogels in alle soorten en 

maten, talrijke verhalen en interessante feiten.    

De tentoonstelling vindt plaats in het Museum voor Volkenkunde. De rondleiding begint om 11.30 uur en 

kost € 60. Dit bedrag wordt hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers. 

Vooraf opgeven bij de wijktelefoon. 

6 november: Gezamenlijke activiteit van het Ouderencontact Profburgwijk en de 

Wijkvereniging: lezing prof Ruurd Halbertsma, directeur van het Rijksmuseum 

van Oudheden: “HOLLANDSCHE ONDERNEMINGSGEEST EN GELEERDHEID”. 

Vredeskerk, 15.30 uur; inloop met koffie of thee vanaf 15.00 uur. 

Ruurd Halbertsma zal ingaan op de grote rol die prof Reuvens als eerste 

hoogleraar directeur van het “archeologisch cabinet” heeft gespeeld als pionier 

in de archeologie. Zie verder ook de wijkkrant van september.  

10 november, Interview van Johan Rebergen met Hans Nooteboom 

Op 10 november 2016 vindt een nieuwe activiteit plaats: HET INTERVIEW. 

Johan Rebergen gaat in gesprek met onze wijkgenoot Hans P. Nooteboom. 

Hans zal bevraagd worden over zijn leven en zijn werk als taxonoom van planten. Hans was specialist van 

diverse soorten planten, waaronder magnolia's en varens. Hij heeft deelgenomen aan meerdere expedities 

naar landen in Oost- en Zuidoost-Azië. Hans was ook actief in de natuurbescherming, meer in het bijzonder 

de bescherming van bedreigde planten en dieren, vooral van het tropisch regenwoud. 

1 december: excursie tentoonstelling Rijks Museum van Oudheden: Koninginnen van de Nijl.  

Op 1 december 2016 gaan we naar het Museum van Oudheden. We krijgen onder leiding van een 

deskundige gids een rondleiding over de nieuwe tentoonstelling Koninginnen van de Nijl. Deze 

tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van de vrouwen van de Egytische farao's. De tentoonstelling 

gaat meer in het bijzonder in op de periode 1500 tot 1000 voor Christus, die bekend staat als het 'Nieuwe 

Rijk'. Ook de vrouwen van de farao's hadden een goddelijke status.  

Bij deelname van 15 personen bedraagt de prijs voor de rondleiding vijf euro per persoon, exclusief kosten 

van entree (7,50 euro voor 65-plus; museumkaart gratis).  

Vooraf opgeven bij de wijktelefoon! 

 

 

Verder:  

23 november 14.00 uur: bijeenkomst van 55plus in Leiden: “Senioren Veilig”.   

plaats: Sijthoff, Douzastraat 1B  De bijeenkomst bestaat uit drie korte inleidingen over veilig thuis 

(babbeltrucs etc.) door politie Leiden; veilige smartphone ( bescherming gegevens) door Samsung en veilig 

bankieren (diefstalgevoelige plekken) door ABNAMRO. Na de inleidingen (1 kwartier) 3 korte workshops 

waar deelnemers individuele vragen kunnen stellen aan de deskundigen.   

Kun je zelf aanwezig zijn, misschien een paar mensen uit je wijk  meenemen.  

Voor meer informatie www.55plusinleiden.nl  

Tenslotte, over de huiskamerkringen: 

 Er zijn enkele aanmeldingen voor een cursus tekenen/schilderen. Nog een of twee extra aanmeldingen 

en  we kunnen beginnen! 

 Sinds geruime tijd is er een huiskamerkring “Levensvragen”. Die kring is vol maar er is vraag naar nog een 

kring over dit thema. Als er nog een paar geïnteresseerden zijn kan een begin worden gemaakt.  

http://www.55plusinleiden.nl/

