
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, september 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  plus toelichtingen. 

 De Vitality club 

 BUUV-vragen 

 

 

 

7 september 10.30 Koffie  

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 Floris Wouterlood: Alles over Nieuw Zeeland     (met doventolk!)    (zie toelichting) 

14 september 10.30 Koffie 

11.15 Paul van de Vijver: Vitality-club in onze wijk, toelichting en achtergronden.  (zie 

toelichting) 

21 september 10.30 Koffie 

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 Nog niet helemaal zeker: waarschijnlijk een bezoek met rondleiding aan tentoonstelling 

  “de Stijl” in het Leidse  Wevershuisje (zie toelichting) 

28 september 10.30 Koffie  

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 Nieuwsgroep 
12.30 Lunch in de Tuin van de Smit 

5 oktober 10.30 Koffie 

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 mw. Mia Giesbers: “Vier het Leven”.   (zie toelichting) 
 

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, “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  

 

7 september Lezing Floris Wouterlood  - Reis naar Nieuw Zeeland - de lente achterna 

 In oktober/november 2016 reden mijn echtgenote en ik vijf weken lang in Nieuw Zeeland met de 

auto het voortschrijdende voorjaar achterna, kriskras over het Noordeiland en daarna het 

Zuideiland. Het land heeft een bijzondere geografie, het natuurschoon is royaal en zeer afwisselend, 

er zijn ongerepte landschappen, slapende en rokende vulkanen, heetwaterbronnen, gletsjers en 

diepblauwe meren, alpentoppen, exotische planten en zeldzame diersoorten. De bewoners van dit 

land ('Paheka' en 'Maori') noemen de manier waarop ze leven de Kiwi way of life.   

 

14 september Lezing Paul van de Vijver: Vitality-club in onze wijk 

  Paul van de Vijver is werkzaam bij de Leyden Academy on Vitality and Aging en de centrale 

persoon van de Vitality club. Hij is n iet alleen dagelijks va  9-10 aanwezig bij de 

bewegingsactiviteiten (zie hieronder) maar ook zeer betrokken bij de onderbouwing van het project 

waarbij men aan wil tonen dat dat bewegen ook daadwerkelijk helpt bij het gezond blijven. Waar die 

overtuiging vandaan komt, en hoe de activiteiten in de Profburgwijk daarbij passen, daar komt Paul 

van de Vijver ons vertellen.  

 

21 september  Bezoek Wevershuisje met tentoonstelling 

de Stijl 

Het afgelopen jaar is door velen hard gewerkt 

om een werkstuk te maken voor deze 

expositie in één van de ambachtelijke 

technieken WEVEN, VILTEN of QUILTEN. Voor 

het kleurgebruik gold de beperking dat alleen 

de heldere kleuren rood, geel, blauw en groen (!) gebruikt mochten worden, en de ‘non’ kleuren 

zwart, wit en grijs . De lijnen in het werk dienden recht te zijn. Voor het formaat was de richtlijn 

60cm bij 60cm. Het werk mocht ook ruimtelijk zijn. Het resultaat is een verrassende expositie, 

samengesteld uit de ca 70 aangemelde werken. 

N.B. Het is nog  iet helemaal zeker of we terecht kunnen op deze dag…. 

 

5 oktober Mia Giesbers:  SAMEN UIT – alles wordt voor u geregeld. 

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen, waarbij 

alles is geregeld. Geen zorgen over hoe daar te komen in de avonduren. U wordt thuis opgehaald en 

thuisgebracht door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven met een 4- of 5-deurs auto en 

samen met hen en andere gasten gaat u gezellig naar het theater voor mooie muziek, toneel of film 

in Leiden, Voorschoten of Warmond. Een drankje tussendoor is inbegrepen. Dat er kosten verbonden 

zijn aan de regeling spreekt vanzelf; we worden niet zomaar in  de watten gelegd!   

Mia Giesbers – locatiecoördinator in de regio Leiden – komt erover vertellen. 

 

 

N.B.: 

Onder het hoofdstuk “Rapportages” van onze website (http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl) staat 

nu een verslag van de ochtend die we op 6 juni hadden met het Sociaal Wijkteam van ons district. Kunt u 

uw weg niet vinden op de website, laat het dan weten, dan zorgen we ervoor dat  u het verslag op andere 

manier krijgt.  

 

 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


 

En Verder:  

 

Op 9 september 2017 houdt het kunst- en cultuurcentrum De Zonneboom een open dag van 11.00 uur tot 15.30 

uur. U vindt De Zonneboom in de De Laat de Kanterstraat 5, 2313 JS, Leiden. Meer informatie over De Zonneboom 

vindt U op http://www.zonneboom.nl 

 

 

Vitality club Profburgwijk.  

Op 28 augustus is de Vitality Club van de Leyden Academy van start gegaan. Met enthousiasme, op een zomerse 

morgen, maar ook woensdag, met stromende regen, liet men zich niet ontmoedigen. 

  

Plaats van handeling het kunstgrasveldje in het park tegenover de Vollenovekade.  

Voor meer informatie, zie de vorige Nieuwsbrief, de website van het Ouderencontact of kom op 14 september bij de 

Trigon-bijeenkomst.  

 

 

Nieuwe BUUV-vragen  

zie ook vorige Nieuwsbrief (of website van het Ouderencontact)  

 

 

http://www.zonneboom.nl/

