
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, juni 2017 

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 juni plus toelichtingen. 

 

 

1 juni 
10.30 Koffie  

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 Politiek Café met Moniek van Sandick. Onderwerp: de formatie  

8 juni 10.30 Koffie 

11.15 Nieuwsgroep  

15 juni  Trigon gesloten 
10.30 Koffie in Tuin van de Smid + vogels spotten 

22 juni 10.30    Koffie 

10.30    Steun bij tablet en laptop problemen door Floris Wouterlood 

11.15    Voorbespreking voor 6 juli: welke vragen hebben wij voor het Sociaal Wijkteam? 

29 juni 10.30 Koffie  

11.15 Lezing van Helias Udo de Haes: Zeehonden (zie toelichting) 
13.00  Lunch in Tuin van de Smid 

6 juli 10.30 Koffie 

10.30    Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood  

11.15 In gesprek met Sociaal Wijkteam van het Roodenburgerdistrict 

De zomerse 

donderdagen 

van 13/7 – 17/8 

In de periode van 13 juli tot en met 17 augustus is Trigon voor ons gesloten. Vele Trigon-

bezoekers zijn van plan op donderdagen in die periode koffie te drinken in de Tuin van de 

Smid. Zoals steeds, rond 10.30 uur. Wie weet tot dan! 

24 augustus Nieuwe start van de bijeenkomsten van het Ouderencontact 
 

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 Programma 

 

 

 

 

22 juni: Op 6 juli komt het Sociaal Wijkteam van onze wijk vertellen over hun werk. Zij vroegen aan 

de Stuurgroep wat wij wilden weten. Dat kunnen wij moeilijk bedenken, wel voor ons zelf 

maar niet voor u! Daarom lijkt het ons goed om deze donderdag, na de koffie, te overleggen 

welke vragen we hebben voor het Sociaal Wijkteam 

 

29 juni: Lezing Helias Udo de Haes: 

Opvang van zeehonden, botsing tussen dierenwelzijn en natuurbescherming. 

Hoeveel van de jonge zeehonden worden voor herstel naar Pieterburen gebracht en dan 

later weer vrijgelaten? Is dat nog wel nodig nu het met de zeehonden weer beter gaat? Wat 

is er sinds het vertrek van Lenie 't Hart in de zeehondencrèche veranderd? En wat gebeurt er 

in andere landen met de bescherming en opvang van zeehonden? 

 

6 juli: Het Sociaal Wijkteam van onze wijk (en het hele Roodenburgerdistrict) komt met ons 

praten over hun werk en hoopt te horen welke vragen wij, ieder voor zich, hebben. Een 

bijzondere gelegenheid om vragen te stellen, dus. En om te laten horen wat de ervaringen 

tot nu toe zijn. Het Sociaal Wijkteam bestaat nu ongeveer vier jaar. Op 22 juni praten we 

onderling over deze bijeenkomst en bereiden ons voor. 

 

 

NB.  Op 29 juni en 6 juni zal een schrijftolk zorgen voor meelopende tekst op het scherm. 

 Gehoorproblemen zijn geen probleem meer!!! 

  

 

 


