
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, november  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 november 2018  plus toelichting. 

 Een kort verslag van  een Trigon-gesprek over “het voor elkaar bereikbaar zijn”. 

 Een verzoek van de gemeente die op zoek  is naar tijdelijke woonruimte voor buitenlandse studenten 

 Verschillende activiteiten van  bevriende organisaties ….. 

Een rapportage over overleg met de gemeente over de behoefte aan passende woonruimte voor ouderen in de wijk 

volgt in de  wijkkrant van december.  

 

 

1 november 
10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Nieuwsgroep  

8 november 10.30 Koffie 
11.30 Excursie Museum voor Oudheden: Goden van Egypte (zie toelichting) 

15 november 10.30  Koffie 
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Sabien de Bruijne: Regelingen rondom de uitvaart.  

22 november 10.30 Koffie 
11.15 Lezing Theo Krispijn:  “Muziek in spijkerschrift”  (zie toelichting) 
 Doventolk aanwezig 

29 november 10.30  koffie 
10.15  Films door Pim Perquin en Wout de Bruijne (zie toelichting) 
12.30 Lunch in de Tuin van de Smid 

6 december 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Excursie Museum voor Volkenkunde: Bali  (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 op het programma 

8 november  Excursie Museum van Oudheden: Goden van Egypte 

Vooraf opgeven bij de wijktelefoon of per mail. Verzamelen om 11.20  uur in de hal van het Museum van 

Oudheden.  

Museumjaarkaart meenemen. Kosten voor de gids afhankelijk van aantal deelnemers, ca € 7,-- 

 

22 november:  Theo Krispijn  “Muziek in spijkerschrift”  

Een lezing met powerpoint door Theo J.H. Krispijn (gepensioneerd) assyrioloog bij de opleiding Oude 

Culturen van de Mediterrane Wereld (OCMW) van de Universiteit Leiden.  

Mesopotamië, het land tussen de rivieren Eufraat en Tigris, was in de 

oudheid een rijk cultuurgebied. Omstreeks 3200 v.Chr. ontstond daar 

het spijkerschrift. Omdat men met dit spijkerschrift schreef op goed 

houdbare kleitabletten, is heel veel van wat men eens opschreef 

bewaard gebleven. Kleitabletten bevatten allerlei soorten teksten, 

zowel simpele kwitanties als prachtige liederen of verhalen.  

 Wat opvalt is, dat er in veel literaire teksten over muziek 

gesproken wordt. Dat de Mesopotamiërs ook een uitgebreide 

muziektheorie kenden, blijkt uit de vele schoolboeken die zijn 

gevonden. Afbeeldingen van muziekinstrumenten en opgegraven 

instrumenten geven een prachtig beeld van de rol van muziek in het 

leven van de Mesopotamiërs.  

 Het meest spectaculair is echter een kleitablet met het oudste 

lied uit ca. 1200 v. Chr. uit de Syrische kuststad Ugarit. Hoe we dat stuk 

muziek hebben kunnen ontcijferen en welke stappen daarvoor nodig 

waren, zal ik in mijn lezing uitleggen en demonstreren met behulp van een nagebouwde oud-oosterse lier. 

Tenslotte zal ik het oudste lied ten gehore brengen.  

 

29 november:  Films vertoond door Pim Perquin en Wout de Bruijne  

1. Film uit het archief van  de LVSL: “Duiven in Leiden, lusten en lasten” 

2. Een film van Kees Brusse: 1925-2013 “Vader is zo stil de laatste tijd”.  

Een aangrijpende film over ouder worden met weer andere lusten en lasten.   

Op indringende wijze vertelt de acteur hoe hij zijn “ouder worden” ervaart.  

 

6 december:  Excursie museum voor Volkenkunde: Bali 

Vooraf opgeven bij de wijktelefoon of per mail. Verzamelen om 11.20  uur in de hal van het Museum voor 

Volkenkunde. Museumjaarkaart meenemen. Kosten voor de gids afhankelijk van aantal deelnemers, ca € 7,-- 

 

Over het reilen en zeilen in het Ouderencontact 
Tijdens het overleg op 11 oktober over het reilen en zeilen in het Ouderencontact is gesproken over 
ziekte/afwezigheid van (vaste) bezoekers van de donderdagochtenden op Trigon, spontaan samen iets 
ondernemen en praktische ondersteuning. Het verslag van deze bijeenkomst kan worden opgevraagd bij Gera 
Breebaart (breebaartgera@gmail.com, 071-5414092) . Hier de belangrijkste afspraken: 

- In geval van ziekte of afwezigheid kun je via de wijktelefoon doorgeven wat er aan de hand is en of je 
behoefte hebt aan contact of ondersteuning. Mist een van de aanwezigen op de donderdagen een 
vertrouwd gezicht, geef dit door via de wijktelefoon of aan de stuurgroep. Er is een lijst met namen van 
mensen die willen reageren bij oproepen via de wijktelefoon.  

- Spontaan samen iets ondernemen: degenen die dit iets lijkt hebben hun naam en telefoonnummer 
doorgegeven, plus hun interesse voor bepaalde activiteiten. Als anderen zich hierbij willen aansluiten, 
welkom. Melden bij Gera Breebaart (breebaartgera@gmail.com, 071-5414092)  . 

- Praktische ondersteuning: Anne-Marie Lindner zal op bepaalde donderdagen (aankondiging in de 
volgende Nieuwsbrief) beschikbaar zijn voor vragen om praktische ondersteuning, om mensen die een 
sparring partner zoeken of een luisterend oor bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek. Dit als aanvulling op het 
Wijkkompas. 
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En verder:  
 

In vervolg op onze gesprekken met de Gemeente over wonen voor ouderen in de wijk benaderde de 

gemeente ons met de volgende vraag: 

Heeft u een kamer of andere woonruimte beschikbaar? Lijkt het u leuk om (al dan niet tijdelijk) 

onderdak te bieden aan een student(e) van de Universiteit Leiden, een Nederlandse of een 

buitenlandse student?  

Woonruimte vinden is lastig in Leiden. Ook dit jaar zijn weer veel studenten uit andere delen van het land of 

uit het buitenland begonnen aan een bachelor- of masteropleiding. De meeste studenten hebben met hulp 

en/of op eigen gelegenheid  inmiddels onderdak gevonden.  Maar sommigen lukt dit nog steeds niet. De 

gemeente Leiden maakt zich daar ook zorgen om en vroeg ons bovenstaande oproep in de Nieuwsbrief te 

plaatsen. Voor vragen kunt u mailen naar de betrokken ambtenaar mevrouw Marian Weevers 

(M.Weevers@leiden.nl)  

--- 

Het programma voor de Trigon-bijeenkomsten op donderdag:  

Suggesties?  We horen ze graag! 

Aarzel niet en neem  contact met Johan Rebergen die centraal staat in de programmacommissie. 

--- 

Correctie: 

In de vorige Nieuwsbrief gaven we informatie over de cursus “Hoe kan ik meer doen met mijn IPad, tablet of 

smartphone”. Het telefoonnummer van Jeanette de Bolster, die de cursus geeft, werd helaas verkeerd 

afgedrukt.  

Jeannette’s telefoonnummer nummer is 06-53984145; haar mailadres: gdebolster@kpnmail.nl. 

 

--- 

 

Op woensdag 28 november 2018 organiseert de gemeente Leiderdorp samen met Veilig Verkeer Nederland weer  

een Opfriscursus Rijvaardigheid voor Senioren.  Ook voor ouderen met een scootmobiel of rollator.  

Info bij Linda de Jong,  0184-685317; zie ook website: 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/opfriscursus-rijvaardigheid-voor-senioren. 

 

--- 

 

In de Zonneboom wordt een serie lezingen gehouden door Mw Miny Potze:  

“In het licht van de schaduw - over de spirituele kant van het ouder worden”.  
Data: 14 en 28 november en 12 december. Tijd: 13.30 – 16.00 uur.  
Informatie bij Ger van der Pas of via www.dezonneboom.nl  of 071 5123 137 

 

--- 

 

Dinsdag 13 november, Klassieke muziekmiddag bij Radius, in het Trefpunt, Professorenpad 1.  

Tijd: 14.00 - 16.00 uur 

Kosten: € 2,50 p.p. 

N.B. Wil je steeds op de hoogte gehouden worden van de activiteiten in het Trefpunt? 

Laat het weten, Jolanda Swart stuurt je graag de maandelijkse programma’s toe!   

Telefoon 071 707 42 00       E-mail j.swart@radiuswelzijn.nl 
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