
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, april  2019 

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 maart 2019  plus toelichting. 

 Een inventarisatie van eet-gelegenheden in de wijk  

 Jaarrekening, begroting en aanpassing stempelkaarten 

 Varia 

 

 

4 april 10.30 Koffie 
10.30  Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Intern Beraad over nieuw Wijkkompas, huiskamerkringen en een terugblik op eerdere  

 bijeenkomsten over contact en slechthorendheid.    

 Let op: ander programma dan vorige maand aangekondigd. Zie toelichting 

11 april 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Lezing IVN Bep van Houten  (zie toelichting)   (doventolk aanwezig) 

Woensdag 17-4 20.00  Lezing door Lodewijk Kallenberg: Leidse professoren en burgemeesters 
 Gezamenlijk initiatief van de Wijkvereniging, de Vereniging Oud Leiden en het 
  Ouderencontact Profburgwijk. Zie verder toelichting onder “en verder”.  

18 april 10.30  Koffie 
10.30  Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Lezing Helias Udo de Haes  (zie toelichting)   (doventolk aanwezig) 

25 april Meivakantie, Trigon gesloten 
12.45 Lunch in de Tuin van de Smid 

2 mei Meivakantie: Trigon gesloten.  
10.45  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 Leidse zaken bespreken, etc.  

Voor de entree brengen we € 2,50 in rekening. Daarvoor krijg je dus koffie, is de tablet-ondersteuning beschikbaar, is er ruimte voor overleg over praktische 
problemen waar je tegenaan loopt en kan je deelnemen aan het programma van 11.15 tot 12.30.  

 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


 

Toelichting op het programma 

4 april:   Intern Beraad over een nieuw Wijkkompas, huiskamerkringen en een terugblik op eerdere 

   bijeenkomsten over contact en slechthorendheid. 

Voor 2020/2021 staat een nieuwe editie van het Wijkkompas op het programma. Met het oog hierop 
horen we graag ervaringen met het gebruik van het Wijkkompas, op- en aanmerkingen op de inhoud 
(wat mag weg en wat moet erbij?) en horen we graag wie op welke manier kan meewerken. 

In het Ouderencontact is een aantal huiskamerkringen actief. Leeskringen literatuur, leeskring 
Geschiedenis, Kring Levensvragen, Biologiegroep etc. We willen heel kort vanuit elke groep horen 
wat ze doen en of er nieuwe mensen kunnen aansluiten. We  hopen ook op ideeën voor nieuw te 
starten kringen. 

We hebben twee keer eerder een intern beraad.  De eerste keer over onderling contact houden bij 
bijvoorbeeld ziekte, over de rol van de wijktelefoon, over samen iets ondernemen. De tweede keer 
over slechthorendheid. Een terugblik op wat besproken is en vooruit kijken naar de komende tijd. 

 

11 april:  Lezing Bep van Houten: 

In de Leidse regio heeft het IVN een werkgroep 'Op je gezondheid' opgericht, die gecoördineerd 

wordt door Bep van Houten. Met tal van medegidsen worden wandelingen in de natuur 

georganiseerd, via de Rollatorclub voor ouderen, via de Oogvereniging voor Blinden en 

Slechtzienden, via de Diabetes Vereniging Nederland en voor kinderen in opvanglocaties via Huisje, 

Boompje, Beestje. En binnen verpleeginstellingen loopt de actie Grijs, Groen en Gelukkig, waar onder 

andere met natuurkoffers wordt gewerkt. Bep zal ons er over vertellen.  

 

18 april:  Lezing Helias Udo de Haes: Safari-jacht in Zuidelijk Afrika - vloek of zegen voor het natuurbeheer? 

Safari-jacht is een controversieel onderwerp. Voor je plezier dieren doodmaken?? Anderen zeggen 

juist dat niets natuurlijker is dan de jacht. Een speciale vorm is de jacht op groot wild onder de hoede 

van het CAMPFIRE programma in Zimbabwe, en vergelijkbare programma’s in andere landen in 

Zuidelijk Afrika. Daar heeft de jacht een dubbel doel, naast het jagen zelf: het beheren van de 

wildstand en het genereren van inkomsten ten behoeve van de lokale bevolking. Helias is daar 30 

jaar geleden bij betrokken geweest (niet als jager trouwens) en wil dat graag in het Ouderencontact 

aan jullie voorleggen. Zonder enge plaatjes.  

En verder:  

Woensdag 17 april 2019, 20.00 uur, Aula, Stedelijk Gymnasium Fruinlaan 
Leidse professoren en burgemeesters 
door Lodewijk Kallenberg 

Op de historische begraafplaats Groenesteeg zijn tien Leidse professoren en vier Leidse burgemeesters begraven naar wie 
in de Professoren- en Burgemeesterswijk een straat is genoemd. In zijn lezing vertelt Lodewijk Kallenberg, voorzitter van 
de stichting die de begraafplaats in stand houdt, de verhalen over deze personen. 

De ruim een eeuw oude Professoren- en Burgemeesterswijk telt zo’n vijftig straten, genoemd naar Leidse hoogleraren en 
burgervaders. Veertien van hen zijn in de periode 1857-1936 op de historische begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld; 
de zes Nobelprijswinnaars naar wie straten zijn genoemd (Asser, Van ’t Hoff,  Kamerlingh Onnes, Lorentz, Van der Waals en 
Zeeman), horen daar niet bij.  

De veertien zijn de hoogleraren Cobet, Cosijn, Dozy, Fruin, De Goeje, Van der Hoeven, Van de Sande Bakhuyzen, Snouck 
Hurgronje, Suringar, Temminck en de burgemeesters De Laat de Kanter, Du Rieu, Tieboel Siegenbeek en Was. Leidenaars 
kennen hen van de straatnamen, maar wie waren zij eigenlijk en waar hielden zij zich mee bezig? In deze lezing wordt over 
sommigen heel kort, over anderen wat langer het een en ander verteld. We laten zien dat een van hen, Temminck, aan de 
wieg stond van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, het huidige Naturalis. Een ander, Tieboel Siegenbeek, ‘moest’ tegen 
zijn zin burgemeester worden. Weer een ander, Snouck Hurgronje, bekeerde zich tot de islam en reisde naar Mekka. Ook is er 
een, de historicus Fruin, die schreef over ‘Het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574’. Nog een ander, Cobet, maakte ruzie met 
de grote Thorbecke, maar kwam toch nog goed terecht. Deze en andere verhalen geven kleur aan de historische 
begraafplaats Groenesteeg, die een flink deel van de 19e en 20e-eeuwse geschiedenis van Leiden weerspiegelt. 



Lodewijk Kallenberg (1945) is een geboren en getogen Leidenaar. Hij was van 1969 tot 2010 verbonden aan het Mathematisch 
Instituut van de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij bijna twintig jaar hoogleraar-directeur van het Landelijk Netwerk 
Mathematische Besliskunde. 

Sinds 2011 maakt hij deel uit van het bestuur van de Stichting tot Instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg, de 
laatste vijf jaar als voorzitter. Kallenberg is auteur van een vijftal boeken over deze begraafplaats, waaronder “Leidse Glorie - 
Rondleiding over de Historische Begraafplaats Groenesteeg”.  

 

 

 

Gerenommeerde restaurants hebben we niet in onze wijk. Toch is er de laatste jaren sprake van een 
groeiend aantal plaatsen om uit eten te gaan, in de wijk en vlak daar buiten. Een inventarisatie.  

 Roompot.  
Een initiatief van  Radius en zorgcentrum Roomburgh.  Elke 14 dagen op woensdag in zorgcentrum 
Roombugh om 18.00 uur.  Keuze uit twee  3 gangen menu’s. Van te voren opgeven tot uiterlijk 09.30 
maandagochtend voorafgaand aan de woensdag van het diner.  Tel.  071 7074200. Mogelijkheid om 
opgehaald te worden.  

 De Buurttafel  
Ook een initiatief van Radius. Elke 14 dagen op donderdag  kookt een vrijwilligster in het Trefpunt aan het 
Professorenpad een hoofdmaaltijd. Kosten 5 euro voor een hoofdmaaltijd en een kop koffie of thee. Ook 
weer van te voren opgeven bij Radius tot uiterlijk  09.30 maandagochtend voorafgaand aan de donderdag 
van het diner.   Tel.  071 7074200. 

 Samen aan tafel 
Éen keer in de maand op woensdag kun je eten in de Vredeskerk. Inloop vanaf 18.30 uur;  het eten begint 
om 19.00. Kosten 7 Euro voor een driegangen diner + een glaasje wijn en een kopje koffie of thee met 
bonbon. Aanmelden tot uiterlijk zondag 12 uur voorafgaand aan de woensdag van de maaltijd. 
 Tel. 06 40345013 

 Vet Gezond 
Een klein gezellig restaurant aan het Omegaplantsoen 4 (in de “Lammenschansdriehoek”, vlak achter het 
voormalige ROC). Tel.071-5428959;  http://vetgezond.com/ 

 Eterij en drinkerij Eigenwijs 
Hoge Rijndijk 32.  Tel. 071 512 51 60 

Telefonisch reserveren  of via de website:  http://eigenwijsleiden.nl/ 

 het Schoolbord.  
Restaurant van MBO Rijnland.  Locatie het voormalige ROC gebouw bij het Lammenschans station 
Diner is mogelijk op woensdag en donderdag. Inloop is tussen 17.30 en 18.00 uur. Het 4 gangen menu 
kost 15 euro. Er zijn geen keuze mogelijkheden. Inloop is tussen 17.30 en 18.00. In de schoolvakanties 
gesloten. Er kan alleen gepind worden. Reserveren kan alleen on-line: 
https://web.mborijnland.nl/restaurant-schoolbord/ 

 Resto Van Harte 
Gerund door vrijwilligers:  3 gangendiner voor 7 euro. Elke maandagavond in zorgcentrum Roomburgh. 
Inloop vanaf 17.30. Aanvang diner 18.00 
Reserveren via:  https://reserveren.restovanharte.nl/ 

 

 

  

http://vetgezond.com/
http://eigenwijsleiden.nl/
https://web.mborijnland.nl/restaurant-schoolbord/
https://reserveren.restovanharte.nl/


Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 van het Ouderencontact Profburgwijk 

De jaarrekening 2018 en de begroting 2019  zijn door de kascommissie akkoord bevonden en door de 

Stuurgroep vastgesteld. We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 577,30. De jaarrekening en het 

verslag van de kascommissie kunt u vinden op onze website www.ouderencontactprofburgwijk.nl 

 onder 'Documenten'. U kunt de documenten ook opvragen bij de penningmeester Hanneke Tielen,  e-mail 

jttielen@kpnplanet.nl. 

Een feestelijke consequentie van de gunstige financiële positie van het Ouderencontact is dat we 

hebben besloten de stempelkaarten voor de koffie op de donderdagse Trigonbijeenkomsten te 

veranderen.  

Voortaan kan er vijf keer per kaart van € 10,00 worden afgestempeld, in plaats van  vier keer. De 

oude kaarten zijn nog wel bruikbaar….!! 

 

Varia 

- EXPOSITIE Loes Flendrie:  “Magnoliachild”:  Werk van een van onze 

trouwe Trigon- bezoekers.  

Van 4 maart tot eind mei 2019 is haar werk te zien bij Huisartsenpraktijk 
Roomburgh, Hof van Roomburgh 4. Zie ook: https://www.magnoliachild.nl/ 
 

 
 

- Een verzoek om hulp en een aanbod van hulp! 

Wij kregen  een vraag van een moeder die op zoek is naar een werkruimte: een  kamer, waar zij naaien kan 

en haar spulletjes die daarvoor nodig zijn kan opslaan. Ze is bereid hulp te bieden bij zorg en huishouden of 

bij het doen van boodschappen. Een kleine financiële vergoeding is ook bespreekbaar. Neem desgewenst 

contact via de wijktelefoon of direct met de persoon in kwestie: c.m.kikkert@gmail.com 

 

- Wij werden benaderd met de vraag of iemand 

van ons het leuk zou vinden mee te doen aan 

een TV-programma over eenzaamheid.  

De productiemaatschappij zond ons onderstaande tekst 

met de poster zoals hiernaast afgebeeld.  

“Wij zijn bezig met een nieuw televisieprogramma voor 
de EO, dat zal worden uitgezonden op NPO1. In het 
programma willen wij eenzaamheid op bijzondere wijze 
in beeld brengen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen 
die hun levensverhaal willen vertellen, waardoor 
eenzaamheid tastbaar(der) wordt. We gaan zes 
afleveringen maken, waarin we mensen willen volgen in 
diverse leeftijdscategorieën, met diverse redenen 
waarom iemand eenzaam is.  
Wil je hierover met ze in gesprek om te kijken of 
deelname wat voor jou is, neem dan contact via 
wijktelefoon of mailadres van het Ouderencontact. (Of 
stuur dan een mailtje naar eenzaam@skyhightv.nl of 
bel 0357508216)”.   
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