
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, december 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 december 2019  plus toelichting  

 Korte mededelingen van Radius en van de Zonneboom 

 Een terugblik op het bezoek van de burgemeester 

 

 

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. 

12 december 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15  Lezing door Aaf Verkade:  “Onder Water in Leiden”   
 (Zie toelichting)        (Schrijftolk aanwezig) 

19 december 10.30  Afsluiting van het jaar. 
We sluiten met elkaar het jaar af onder het genot van een kopje koffie met lekkers. 
Anne-Marie Lindner verzorgt daarna met enkele vrijwilligers een feestelijke lunch.   

26 december Kerstmis: Trigon gesloten  

2 januari 2020 Trigon dicht voor ons vanwege kerstvakantie 
10.30 Koffie in de Tuin van de Smid 

Woensdag         

8 januari 2020 

10.30  Rondleiding op de tentoonstelling de Jonge Rembrandt in de Lakenhal 
 Opgeven vóór 12 december via de wijktelefoon of via de mail 
 redactie@ouderencontactprofburgwijk.nl     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 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.  

 

NB:  Velen reageerden op de kleine enquête in de vorige Nieuwsbrief. In de Wijkkrant van december 

  bieden we andere wijkbewoners dezelfde enquête aan. Daarna, in januari, hoort u meer! 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/
mailto:redactie@ouderencontactprofburgwijk.nl


Toelichting  

12 december  Aaf Verkade: “Onder water in Leiden”.  

Is het u al opgevallen dat de Leidse wateren steeds helderder en schoner worden? Dat er minder fietsen 

liggen en meer vissen zwemmen? Aaf Verkade, adviseur stadsgrachten, vertelt over de schatten in onze 

blauwe stadsnatuur: over de beschermde vissoort die zij aantrof in een kluis met medailles en haar eerste 

paling, die een regendans uitvoert in het licht van haar zaklamp. Er is voldoende tijd om vragen te stellen. 

Bezoek de website onderwaterinleiden.nl voor een impressie. 

8 januari  Rondleiding tentoonstelling de jonge Rembrandt 
Als extra activiteit in de kerstperiode kunnen we op WOENSDAG 8 januari een rondleiding 
 krijgen over de tentoonstelling de Jonge Rembrandt in de Lakenhal. De rondleiding begint om 10.30 uur. U 
wordt verzocht aanwezig te zijn in de Lakenhal om 10.15 uur. De kosten zijn (buiten de entree voor het 
museum, dus museumkaart meenemen!) € 7,50 als toeslag voor de tentoonstelling  plus kosten rondleiding 
(maximaal € 8,-). Per groep kunnen 12 personen deelnemen. We hebben een optie voor een extra groep, 
mocht er veel belangstelling zijn. 
Opgeven vóór 12 december via de wijktelefoon of via de mail redactie@ouderencontactprofburgwijk.nl. 

 

En verder:  

Radius laat ons weten: “Vanaf 1 december is ’t Trefpunt, Pro9fessorenpad 1,  een Goede Buur locatie. Hier kun je 

vragen stellen en informatie krijgen, hulp vragen, activiteiten doorgeven, en anderen ontmoeten. U bent welkom op 

maandagochtenden tussen 9.00 en 12.00 uur”.  

De Zonneboom: Op 30 november, van 13.00 tot 17.00 uur workshop “Iconen schilderen met softpastel” door 

Marlies ’t Hart. Informatie en vooraf aanmelden via www.dezonneboom.nl of 071 – 5123 137 

Tenslotte, 

Op 14 november hadden we burgemeester Lenferink op 

bezoek. 

Hij hield een vlammend betoog over “zijn” stad. Over diversiteit 

in Leiden,  het internationale karakter van de stad, over 

spannende uitdagingen. “Kleine” problemen van de buurt, daar 

was geen plaats voor.  

Het was een inspirerend verhaal, met een grote opkomst van ca 

                45 buurtbewoners. Met dank ook aan  schrijftolk Davy. 

 

 

mailto:redactie@ouderencontactprofburgwijk.nl
http://www.dezonneboom.nl/

