
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, oktober 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 oktober 2017 plus toelichting 

 Nieuws over de Jeu de Boulesbaan 

 Een toevoeging bij het Wijkkompas 

 

 

 

5 oktober Let op: Trigon voor ons gesloten: LERARENSTAKING BASISSCHOLEN 

10.30 In plaats van bij Trigon dus: koffie in de Tuin van de Smid 

12 oktober 10.30 Koffie 

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

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

19 oktober 10.30 Herfstvakantie: Trigon gesloten 
 Daarom bijeenkomst bij het Sociaal Wijkteam: Roodenburgerstraat 1, 2e verdieping.  
 Onderwerp: Een nieuwe editie van het Wijkkompas, hoe moet dat er uit zien?  
   (Zie  toelichting) 

26 oktober 10.30 Koffie 

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 Lezing van Fons Verheijen, architect: een bijzondere gastspreker 
 (Zie toelichting) 
12.15 Lunch in de Tuin van de Smid 

2 november 10.30 Koffie 

11.15 Nieuwsgroep 
 

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  

 

12 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 aan 

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

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

 

19 oktober Een nieuwe editie van het Wijkkompas, hoe moet die er uit zien? 

  Niet bij Trigon dus, maar bij het Sociaal Wijkteam, Roodenburgerstraat 1 (2e verdieping).  

Het Wijkkompas blijkt een visitekaartje voor velen die van buiten naar het Ouderencontact in onze 

Profburgwijk kijken. En in de wijk zelf wordt het door velen als nuttig ervaren. Op voorwaarde dat 

het actueel blijft, en voor ouderen relevante informatie bevat. Hoe krijgen we dat voor elkaar?  

We nodigen u allen uit mee te denken: Hoe gebruiken we het? Wat verwachten we ervan? Wanneer 

denken we er naar te grijpen en op wat voor soort vragen zouden we dan een antwoord hopen te 

vinden? We vragen u allen  de editie 2016-2017 nog eens door te bladeren en te inventariseren wat 

irrelevante adressen zijn, en vooral ook wat u mist. Alleen met behulp van ieders inbreng kan een 

Wijkkompas als het onze zijn nut blijven bewijzen.  

Als u op donderdag 19 oktober niet kunt komen,  kunt u uw suggesties natuurlijk ook op een andere 

manier aan ons doorgeven, per mail, telefonisch, of per brief.   

 

26 oktober Lezing door Fons Verheijen.  

Fons Verheijen is architect van o.a. Naturalis (1997) en van een aantal grote winkelcentra in het land 

zoals het Alexandrium in Rotterdam (1966). Hij is geen wijkbewoner maar toonde zich niettemin 

bereid ons te komen vertellen over allerlei aspecten van zijn vak. Hij kwam het laatste jaar uitgebreid 

in het nieuws door de onenigheid over de ingrijpende verbouwing van  Naturalis.  Daar gaat hij het 

de 26e echter nadrukkelijk niet over hebben. 

 

 

 

 

En Verder: 

Jeu de Boulesbaan 

In de Wijkkrant heef u allen kunnen lezen dat we subsidie aanvroegen voor de aanleg van een Jeu de 

Boulesbaan bij Trigon. Het is verheugend te kunnen melden dat de gemeente dat verzoek met grote 

voortvarendheid behandelde en goedkeurde! Er zal geld zijn voor de materialen; het aanleggen doen 

we zelf. We benaderden al enkele jongere wijkgenoten die zich geïnteresseerd betoonden. Op 

zaterdag 21 en 28 oktober en 4 november hopen we de handen uit de mouwen te steken. Als u zin 

en mogelijkheden heeft mee te helpen, laat het even weten aan Jan de Bruijne (tel 071-5130164).  

 

 

Een toevoeging bij het Wijkkompas. 

Een van ons gaf aan veel plezier gehad te hebben van  de mogelijkheid aan huis officiële setjes pasfoto’s 
te hebben kunnen laten maken door Foto Korenhof. Thuis gemaakt en vervolgens thuis afgeleverd € 15.- 
(telefoon 06-24108109).  

 


