
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, oktober 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 oktober 2019  plus toelichting 
 Info over de nieuwe Gespreksgroep en bericht van Radius

26 september Bezoek aan de Lakenhal en daarna Lunch in de Tuin van de Smid
3 oktober Trigon  gesloten in verband met 3 oktober
10 oktober 10.30 Koffie

10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood
11.15 Jeu de boules ( bij goed weer)

Enthousiaste medespelers en ballen zijn aanwezig!
17 oktober 10.30 Koffie

10.30 Een gast tijdens de koffie!  Wethouder Marleen Damen van Gezondheid Jeugdzorg en
 Welzijn komt op bezoek. Ruimte voor een informeel gesprek. 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen
11.15 Film!  Een volgende ronde Leidse films van Pim Perquin en Wouter de Bruijne

24 oktober Trigon niet beschikbaar voor ons vanwege herfstvakantie
10.30 Koffie in de Tuin van Smid

31 oktober 10.30 Koffie
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood
11.15  Nieuwsgroep
12.30  Lunch. Deze keer niet in de Tuin van de Smid maar in de eigen wijk: Bij Jimmie’s, van
 der Waalsstraat 3.  Naast voorheen banketbakker Kallenberg. 

7 november 10.30 koffie
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen
11.15 Lezing Pierre van Grinsven: Een publieke opgraving naar een Merovingische
 nederzetting in Katwijk.  (Zie toelichting) (Schrijftolk aanwezig)

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

17 oktober:
Wethouder Marleen Damen komt op bezoek. Ze houdt geen lezing en krijgt niet formeel het woord maar 
ze is nieuwsgierig hoe dat werkt, die wekelijkse bijeenkomsten bij het Ouderencontact. We zijn blij met 
haar bezoek en zullen voor passende koekjes bij de koffie zorgen!

7 november: 
Lezing Pierre van Grinsven: Een publieke opgraving naar een Merovingische nederzetting in Katwijk

De AWN-afdeling Rijnstreek (De AWN is de landelijke organisatie voor vrijwilligers in de archeologie) heeft in 2018 
een publieke opgraving gerealiseerd op de Zanderij in de gemeente Katwijk. Het terrein was vrijgegeven door de 
gemeente Katwijk en met toestemming van de eigenaar konden we daar aan de slag. Wij kozen voor een publieke 
opgraving om meer mensen kennis te laten maken met de wereld van de archeologie. Gedurende 8 weken is er met 
veel overgave gegraven door meer dan 200 inwoners van Katwijk en omgeving, begeleid door vele vrijwilligers van 
de AWN en studenten van de universiteit van Leiden. Boven alle verwachtingen werden sporen gevonden van  niet 
één maar wel vijf Merovingische boerderijen.

In de presentatie zal worden ingegaan op zowel de publieke opgraving als wel de resultaten van deze opgraving. 
Tevens zal de vondst van de Merovingische boerderijen in een breder context worden geplaatst van de intensieve 
bewoning in de Rijnmond in deze periode.

 
En verder:

Nieuwe gespreksgroep  ‘ LEVENSVRAGEN’. 

De oude gespreksgroep Levensvragen is na 5 jaar beëindigd .
Het heeft zin en nut duidelijk  bewezen en juist daarom is er een nieuw aanbod  (voor ten hoogste 8 mensen ).
De gespreksgroep staat onder (bege)leiding van Jac van der Hoeven, die in zijn werk als studentenpastor daarmee 
ruime ervaring heeft opgedaan.
Ieder mens heeft zijn of haar levensverhaal. Het is uitermate boeiend die verhalen van elkaar te horen. Je maakt in je
leven van alles mee en dat ‘alles’ heb je zo goed en kwaad als dat gaat een plaats willen en moeten geven.
In deze praatgroep is dus elke deelnemer even ‘deskundig’.
We kunnen veel van elkaar leren.
Eens in de 4 weken zullen we een bijeenkomst hebben van anderhalf  uur over een van te voren afgesproken 
onderwerp bij iemand thuis.
Opgave per email:     jacvanderhoeven@live.nl  of  tel.  06-28359049

Bericht van Radius: 

VERTELMIDDAG/WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID
De maandelijkse vertelmiddag, op de eerste dinsdagmiddag van de maand, staat in het teken van de week tegen de 
eenzaamheid. In de vorige nieuwsbrief van Radius werd dit aangekondigd voor de maand september maar nu is het 
dan toch echt zover. Uiteraard zijn andere onderwerpen ook welkom.
Respect voor en luisteren naar elkaar staat voorop. Iedereen is welkom.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 1,00 voor uw koffie/thee

mailto:jacvanderhoeven@live.nl

