
 

Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, april 2018 

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 april 2018 plus toelichting 

 Speciale bijlage voor Vredeskerk-bijeenkomst donderdag 26 april 

 Een paar mededelingen van andere organisaties in de wijk (Woongroep Beijerinck en Merente) en elders . 

 

5 april 
10.30 Koffie 

10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 

11.15 Ad Lansink – “Een mooie toekomst voor ons afval”.  (Zie toelichting) 

12 april 10.30 Koffie 

11.15 Nieuwsgroep 

19 april 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Helias Udo de Haes: “Meer biodiversiteit in het Leidse Bioscience Park”  (Zie toelichting) 

26 april 10.30 Koffie 
10.30 Maak de Burger Meester. Let op, deze bijeenkomst vindt plaats in de Vredeskerk,  

niet bij Trigon.  
Voor verdere informatie over deze speciale ochtend: zie toelichtende brief. 
Doventolk zal aanwezig zijn 

13.00 Lunch in de Tuin van de Smid 

3 mei Trigon gesloten:  Nog een keer museum Boerhaave, 

   Voor al diegenen die de vorige keer niet meekonden. 

   Zie toelichting, en geef je vooraf op! 

10 mei Trigon gesloten: Hemelvaartsdag  

 

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 

5 april:  Ad Lansink – Een mooie toekomst voor ons afval.        (Doventolk aanwezig!) 

Wijkgenoot Herman Lansink nodigde zijn broer Ad Lansink uit te vertellen over zijn visie op “afval 

hiërarchie”. Die visie kwam voort uit de naar hem genoemde en in de Tweede Kamer in 1979 geaccepteerde 

“Ladder van Lansink”. Met dat beeld kwam een beleid op gang om op gestructureerde wijze afval zodanig te 

verwerken dat de belasting van de steeds groeiende berg afval beheersbaar wordt en dat recycling waar 

mogelijk een zo hoog mogelijke prioriteit krijgt.  

29 april: Helias Udo de Haes: Meer biodiversiteit in het Leidse Bioscience Park?!    (Doventolk aanwezig!) 

In het Leidse Biosciencepark achter het station komen steeds meer nieuwe farmaceutische bedrijven. Dat is 

een bron van werkgelegenheid! Maar dat betekent ook dat er in dat gebied steeds meer van het aanwezige 

groen verloren gaat. Nu is er vanuit de Leidse groene organisaties een voorstel gekomen dat er op dat 

bedrijventerrein toch weer een grotere rijkdom aan planten en dieren moet komen. Daar heeft de gemeente 

zelfs een heel project op gericht, waarin zij met bedrijfsleven, universiteit en Naturalis samenwerkt. Dat is 

geen makkelijk proces met al die verschillende belangen en ideeën! Helias zit er midden in. Gaat het 

uiteindelijk lukken? Of vormt die nieuwe biodiversiteit toch een te groot risico voor besmetting van de 

farmaceutische laboratoria?  

3 mei Excursie museum Boerhaave 

Op 8 februari was er een excursie naar het Museum Boerhaave. Vanwege de overweldigende belangstelling 

kon lang niet iedereen mee. Voor 8 mei hebben we nogmaals een rondleiding georganiseerd.  

Tijd:   Verzamelen (uiterlijk xxx uur) voor het museum. De kosten voor de rondleiding 

worden gedeeld en bedragen niet meer dan € 6,00; toegang gratis voor houders van een museumjaarkaart. 

Opgave vooraf noodzakelijk: bij Johan Rebergen, tot uiterlijk 23 april,  tel 071-5121253.  

 

En verder: 

Woongroep de Beijerinck aan het Professorenpad 3-39 heeft ruimte op de wachtlijst voor geïnteresseerde 55+-
ers. Het complex omvat 20 appartementen in de sociale huursector en een gemeenschappelijke ruimte. Wie 
zelfstandig wil wonen en onderling contact met medebewoners op prijs stelt, kan contact opnemen met Thea van 
Kooperen, Professorenpad 21, 2313 TA Leiden, telefoon 071-5310872 of via de mail kooperen@casema.nl. 

Marente organiseert op Vrijdag 13 april voor de tweede keer een bijeenkomst in Leiden voor de roze ouderen.  
Op inspirerende manier wordt geprobeerd de kloof van taboes en onwetendheid te overbruggen door met elkaar in 
gesprek te gaan over seksuele geaardheid.  
Plaats: Grand Café Huis op de Waard, Nieuwe Rijn 115 in Leiden; Tijd: 14.30 uur, inloop vanaf 14.15 uur.   
Dankzij subsidie van de gemeente Leiden is de toegang gratis.  
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan vragen wij u om uw komst vóór 31 maart a.s. te bevestigen door een e-mail te 
sturen aan: conny.nazloomian@marente.nl of te bellen naar: (071) 702 07 33.  

Kennisbijeenkomst Wij leren van elkaar.  

Sophieke Klaver is voor het Ouderencontact een goede bekende: van een lezing bij Trigon over ouderen en wonen. 

En, kort geleden, in de Groep Wonen een verhaal over een mogelijk Knarrenhof in de wijk. Zij nodigt ons uit voor een 
Kennisbijeenkomst voor burgerinitiatieven in Zorg, Welzijn en Wonen op 19 april 2018 in Rotterdam,  17.00- 20.30 uur. 

Op allerlei plaatsen zijn er actieve burgers met zorg-, welzijn- en woonplannen: van het realiseren van een 

ontmoetingsplek in de wijk en het vinden van een gezamenlijke woonplek, tot het samen sporten in het park en het 

creëren van een burenhulp-app. Zoveel initiatieven, zoveel manieren van aanpak. Laten we van elkaar leren.  

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij organiseert een workshop. Onderdeel van die workshop: een achttal 

interviews rondom lokale initiatieven. Wij zijn gevraagd iets te vertellen over ons initiatief. 

Voor een paar mensen is er gelegenheid om mee te rijden met Sophieke. Geef je op bij de wijktelefoon als je 

belangstelling hebt (werkdagen tussen 9.30-11.30 : 06-57702800). 

mailto:kooperen@casema.nl

