
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, juni  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 juni en begin juli 2019  plus toelichting  

 Plannen voor de zomerperiode als Trigon niet beschikbaar is 

 Kort Nieuws van Gera, Radius en Rob Beurse 

 

 

6 juni 10.30 Koffie 
10.30  Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Excursie naar museum Boerhaave, zie toelichting, aanmelding verplicht 

13 juni 10.30 Trigon gesloten: koffie in de Tuin van de Smid 

20 juni 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Politiek Café o.l.v. Moniek van Sandick: zie toelichting. Schrijftolk aanwezig 

27 juni 10.30 Koffie 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Jeu de Boules: een competitie voor iedereen die mee wil doen 
12.30   Lunch in de Tuin van de Smid 

4 juli  10.30  Koffie 
10.30  Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Nieuwsgroep    

11 juli 10.30 Koffie 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Floris Wouterlood met een lezing over de anatomie van het oor (n.a.v. het gesprek over
 slechthorendheid). (Zie toelichting)  Schrijftolk aanwezig 

18 juli 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 DVD “Herenleed”  en afsluiting van  het seizoen. 

 

 

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 € 2,00 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 

6 juni  Excursie naar de tentoonstelling Boerhaave en de Gouden Eeuw van de Wetenschap  

  Boerhaavemuseum, van 11.30 -12.30 uur.  Verzamelen om 11.20 uur in de hal van het museum.  

13 juni  Koffie in de Tuin van de Smid! De scholen zijn deze dag gesloten. 

20 juni  Moniek, hoewel nu in de Provinciale Staten,  is nog altijd in de stad! Welke gast zij deze keer 

meeneemt weten we nog niet. Maar we verheugen ons er op dat ze er toch weer zijn zal! 

27 juni  Jeu de boules! U hoeft geen ervaring te hebben! Iedereen mag meedoen. Er wordt gezorgd  

  voor goede begeleiding en voldoende materialen.  

11 juli   Floris Wouterlood, “Van oorschelp tot haarcellen van Corti”. 

Floris Wouterlood neemt ons mee in de wondere wereld van ons gehoor- en evenwichtsorgaan: hoe 

zit dat vitale orgaan precies in elkaar, wat zie je met een microscoop, hoe ontwikkelt het 

gehoororgaan zich in het embryo, hoe denken de natuurkundige en de gehoorfysioloog erover, wat 

gebeurt er in onze hersenen als we iets horen, hebben wij precies hetzelfde gehoorgaan als andere 

zoogdieren en gewervelde dieren, horen wij net zo goed (of slecht) als dieren, hoe zit dat 

evolutionair in elkaar? Gehoor en evenwicht zijn tweelingen, waarom?  

Vanaf 22 juli tot met 30 augustus zijn de basisscholen gesloten. De eerste bijeenkomst in het nieuwe 
schooljaar zal zijn op donderdag 5 september. In de zomer drinken we koffie en lunchen we in de Tuin van 
de Smid. Voor de momenten waarop we dat doen, zie de volgende Nieuwsbrief! 

In de zomerperiode  proberen we twee excursies  te regelen, op vrijdag 12 juli en op 9 augustus. Meer informatie 

over deze excursies volgt in de Nieuwsbrief van begin juli. 

 

En verder: 

Verzoek van Gera 

Een vriendin van mij die in het Wageningse asielzoekerscentrum een Iraanse technisch ingenieur begeleidt, meldde 

dat hij toestemming heeft om betaald werk te gaan doen en dat ook heeft gevonden bij een Amerikaans bedrijf in 

Leiden. Hij heeft nog geen huisvesting en zal daarom op en neer reizen. Dat betekent dagelijks 2x ruim 2 uur reizen. 

Hij heeft dat ervoor over omdat hij zo snel mogelijk van zijn (bescheiden) uitkering af wil.  

Haar vraag: kan iemand hem (tijdelijk) onderdak bieden? Of weet iemand mogelijkheden? Nadere informatie bij 

Annelies de Vries, annelies.devries@hetnet.nl. 

Nieuws van Radius 

Behalve Jeanette de Bolster, die al geruime tijd op verzoek, en na afspraak, kleine cursussen over de bediening van 

tablets en smartphones geeft (tel 06-53984145), organiseert Radius nu ook dergelijke cursussen:  

Vijf lessen voor beginners met I-phone of I-pad (alleen IOS 11 of hoger), van 14.00-15.00 op ’t Trefpunt, 

Professorenpad 1. Aanvang: 6 juni; kosten  € 15. Aanmelden op maandagochtend bij Radius Locatie 't Trefpunt,    

(tel. 071-707 42 00). Of via de vrijwilliger per mail aan tablet.leiden@gmail.com. 

Fotocursus Rob Beurse 

Een eerstvolgende fotocursus van Rob Beurse begint op 14 september 2019.  

Vijf lessen, vanaf  14 september; kosten € 125,00.  

Schrijf u snel in of bel 0651163780. U kunt ook contact opnemen via info@robbeursefotografie.nl 

 

Wie wil helpen met het koffiezetten op de donderdagochtend in Trigon? We komen handen tekort! 
Het is leuk en vraag weinig: niet vaker dan eens per ongeveer 8 weken.  
Neem contact met Rita de Boer (tel 071-5225108) of met de wijktelefoon of met ons mailadres.                Bedankt! 
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