
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, november 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 november 2019  plus toelichting  

 

 

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) 

14 november 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15  Burgemeester Lenferink: “Diversiteit in Leiden; alle inwoners van Leiden, hoe  
 verschillend ook, maken samen de stad”.     (Zie toelichting)    (Schrijftolk aanwezig) 

21 november Trigon dicht voor ons vanwege een studiedag van de BSO 
10.30 Koffie in de Tuin van de Smid 

28 november 10.30 Koffie 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen  
11.15 Nieuwsgroep 
13.30  Lunch bij Jimmy’s, van de Waalsstraat 3.  

5 december 10.30 Koffie  
11.00  Verrassingsprogramma, passend bij deze datum.  
 Om 11.00 uur dus, in plaats van 11.15 
 Neem een leuk, gek of creatief cadeautje mee van maximaal € 5,- of iets leuks of geks   
 of creatiefs van jezelf dat je kwijt wilt. 
 

 

 

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 

 

 

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 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. 

  

14 november:  

Burgemeester Lenferink:  

“Diversiteit in Leiden; alle inwoners van Leiden, hoe verschillend ook, 

maken samen de stad”.      

De stad Leiden is heel divers qua samenstelling. Er zijn vele categorieën burgers die 

samen de stad maken: jong/oud, student/niet student, expat/migrant, net komen 

wonen/reeds lang wonend in Leiden, alleenstaand/meerpersoonshuishouding, 

rijk/arm, etc. De ene keer zijn de belangen gelijkgestemd dan weer tegenstrijdig. Wij 

zijn geïnteresseerd in de positie die de groep ouderen in onze wijk in dat geheel 

inneemt. 

 

 

En verder: 

Bij de Zonneboom, de Laat de Kanterstraat 5:  

vrijdag 22 november, 20 – 22 uur: Lezing door Ronald van Vierzen:  De Gulden Snede  

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in 

veel kunstwerken is toegepast.  

Wat maakt die verhouding zo specifiek? 

Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de Gulden Snede al ver voor 

onze jaartelling bekend was.  

Vooraf aanmelden bij www.dezonneboom.nl of 071-5123 137 

Kosten € 15,00.  
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