
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, december 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 december 2017 plus toelichting

 Een paar mededelingen van andere organisaties in de wijk  (Radius, Levensboom).

 Heel veel Brievenbussen dicht

30 november 10.30 Koffie
11.15 Excursie Museum voor Oudheden tentoonstelling “Nineveh” 

Vooraf opgeven bij de wijktelefoon of via de website!
12.45 Lunch in de Tuin van de Smid

7 december 10.30 Koffie
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood
11.15 Films door Pim Perquin en Wouter de Bruijne: “Leiden, vroeger en nu”. 

14 december 10.30 Koffie
11.15 Nieuwsgroep

21 december 10.30 Koffie
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood
11.15 Afsluiting van het jaar met glühwein en muziek (zie toelichting)

28 december Trigon gesloten i.v.m. Kerstvakantie:    geen activiteit
12.30 Wie gaat mee lunchen in de Tuin van de Smid? 

4 januari 2018 Trigon gesloten i.v.m. Kerstvakantie:    10.30 Koffie in de Tuin van de Smid

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 op het programma

21 december: Afsluiting van het jaar
Dick Venema treedt voor ons op. Hij zal zichzelf begeleiden op de accordeon en gitaar. Hij is een 
gepensioneerd leraar Engels. Nederlands- en Engelstalige kerstliedjes en nostalgische jaren zestig liedjes 
staan op het programma. Als je speciale wensen hebt, laat het van te voren even weten….!

En verder, de koffie op deze de laatste Trigon-dag van het jaar is wat ruimer aangekleed dan normaal. Wat 
extra lekkers erbij en een glas glühwein. Een mooie gelegenheid, kortom, om ook een buurman of 
buurvrouw, of een andere oudere uit de wijk die er niet toe komt eigener beweging aan te schuiven, mee te 
nemen en kennis te laten maken met het Ouderencontact. 

Brievenbussen dicht
Post.NL heeft besloten veel brievenbussen in het land te sluiten en te verwijderen. Ook in onze wijk. Dat 
betekent dat degenen die nog gewoon brieven en kaarten verzenden (vooral ouderen!) een eindje verder 
moeten lopen. In onze wijk blijven drie brievenbussen beschikbaar: op de hoek 
Ühlenbeckkade/Meijerskade/Burggravenlaan;  in de van ’t Hoffstraat, en  bij station Lammenschans. 
Pakjes kunnen niet in de wijk worden afgegeven. Daarvoor moet je naar Hoogvliet aan het Levendaal, of naar
Gamma aan de Lammenschansweg. Goed om te weten met Sint en Kerst in het verschiet. 
Post.NL had een brief beloofd met een overzicht over beschikbare brievenbussen, maar tot nu toe hebben 
wij die niet gezien noch op de website gevonden.

En Verder:

Radius:
In onze Ouderencontact-Nieuwsbrief verwijzen wij van tijd tot tijd naar activiteiten van Radius aan het Professorenpad. 
Dat zullen we blijven doen maar de logische weg om op de hoogte te blijven van die activiteiten is te laten weten de 
maandelijkse Nieuwsbrief van ’t Trefpunt te willen ontvangen. Laat dat weten aan:

Jolanda Swart, Tel. 071 - 707 42 00  (Maandag: 09.00 - 14.00 uur; Dinsdag:  9.00 - 17.30 uur; 
Woensdag:  10.00 – 15.00  uur oneven weken; Donderdag: 9.00 - 14.00 uur even weken).

Dinsdag 12 december, 14.00 – 16.00 uur is er in ‘t Trefpunt een muzikale middag waar onder leiding van Agnes Luk 
geluisterd wordt naar een aantal mooie muziekwerken. U is welkom. 

Zonneboom: Workshop Kerst.
Kerst: feest van licht en vrede?
Wat vieren we eigenlijk met kerst? Hoe was het en wat is de betekenis voor nu? 

 Workshop vrijdag 15 december 2017, 16:00-20:30 uur ; Kosten € 40,00 (inclusief maaltijd).
 Voor meer informatie en aanmelden voor deze workshop: De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5

2313 JS Leiden; www.dezonneboom.nl. 

http://www.dezonneboom.nl/

