
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, januari 2020 

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 januari 2020  plus toelichting  

 Een terugblik op de voordracht van Aaf Verkade en op de kerstmaaltijd 

 Korte mededelingen van de Zonneboom 

 

 

9 januari 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15  Pubquiz       Schrijftolk aanwezig 

16 januari 10.30  Koffie 
10.30  Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Nieuwsgroep 

23 januari 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Kea Fogelberg,  Welzijn rondom levenseinde Zie toelichting,  Schrijftolk aanwezig 

30 januari 10.30  Koffie 
10.30  Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Wil van der Horst, Erfenis-  en vermogenskwesties bij verkoop huis 
       Zie toelichting,  Schrijftolk aanwezig 
12.30 Lunch bij Jimmy’s  

6 februari 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15  Jeroen Oorsprong, molenaar: De Wereld achter de Wieken  
       Zie toelichting,  Svhrijftolk 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.  

NB:  Niet vergeten: woensdag 8 januari excursie met rondleiding naar de tentoonstelling “De jonge 

Rembrandt” in de Lakenhal. Gaf u zich nog niet op? Misschien  is er nog plaats voor een enkeling. Neem 

dan contact met  Gera Breebaart, tel 06-44170455.    

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


Toelichting  

 

9 januari: Pubquiz 

De vorige pubquiz was een groot succes, dus 9 januari doen we een nieuwe. Regel vast teams van drie of vier 

deelnemers. De antwoorden moeten worden opgeschreven, dus een pen mee is handig. Het winnende team 

verdient eeuwige roem. 

 

16 januari: Kea Fogelberg: Welzijn rondom levenseinde. 

Kea Fogelberg is gepensioneerd huisarts, thans consulent levenseindevragen en Bestuurslid Netwerk 

Levensvragen Leiden.  

Bij leven weten we dat er een laatste dag gaat komen; we beseffen dat doodgaan normaal is.  

Maar denken we erover na? Praten we hierover? 

Wat is voor u belangrijk? 

Weten we eigenlijk wat dat is: afscheid nemen, loslaten en sterven? 

Op 23 januari schenken we hier aandacht aan.  

 

30 januari:  Wil van der Horst.  Vermogensbeheer bij overgang van eigen koopwoning naar huurwoning. 

Bij overgang van een koopwoning naar een huurwoning komt er veelal een substantieel bedrag vrij. Het 

beheer van dit bedrag of het wegschenken heeft consequenties. Wil van der Horst wil bijdragen aan 

bewustwording omtrent deze problematiek. Omdat zij geen financieel adviseur is, pretendeert zij niet alles 

van dit onderwerp af te weten, maar ze wil graag met iedereen delen wat ze is te weten gekomen toen zij 

haar huis verkocht en ging huren. 

 

6 februari:  Jeroen Oorsprong,  De Wereld achter de Wieken. 

Jeroen Oorsprong is nadat hij zijn opleiding tot windmolenaar had afgerond in 2011, vrijwillig molenaar 

geworden op korenmolen „De Windlust” in Wassenaar. Hij zal u gaan inleiden in de wereld achter de wieken. 

Het onderwerp zal vanuit verschillende richtingen worden aangevlogen. We gaan het hebben over de 

techniek van de houten machine, hetgeen een molen feitelijk is. En ook over de verschillende typen molens 

die we nu nog kunnen aantreffen in onze omgeving. Daarnaast zullen we het hebben over de enorme 

betekenis van de windmolen voor de economie van de Nederlanden in de 17de, 18de en 19de eeuw en de 

invloed die de windmolen heeft gehad op onze taal en cultuur. 

Tot besluit wil hij stilstaan bij de tien windmolens die nu nog aanwezig zijn binnen onze Leidse 

gemeentegrenzen. 

 

19 december 2019: 

Afsluiting van het jaar met  een feestelijke lunch in 

de vertrouwde Trigon-ruimte.  

Met dank aan allen die er aan bijdroegen om de 

lunch zo feestelijk te laten verlopen: Anne-Marie, 

Jeanette, Ger, en Marian. 

 

 

  



 

Op 12 december  hield Aaf Verkade een heel boeiende voordracht: “Onder water in Leiden”. 

Een belangrijke boodschap van haar verhaal: Wij  zijn veel te weinig op de hoogte van die boeiende wereld vlak bij 

ons, en zoals we steeds weer met toelichtende bordjes geïnformeerd worden over rijksmonumenten, zo zou het  

heel leuk zijn ook meer bekendheid te geven aan de opwindende wereld onder water in onze grachten en singels.  

Aaf heeft  het initiatief genomen informatieborden te maken die in samenwerking met  de gemeente op allerlei 

plaatsen in de stad op Zoutkisten bij bruggen worden geplaatst. In onze wijk zijn er nog geen.  

De aanwezigen bij Aaf’s verhaal concludeerden dat  we wat geld bij elkaar zouden moeten brengen om één bord bij 

de Kraaierbrug  en één bij de brug in de Thorbeckestraat over de Lorentzkade te realiseren. Aaf nodigt 

geïnteresseerden uit een kleine bijdrage over te maken naar rekening NL79 INGB 0005 567659 van de 

Wijkvereniging Profburgwijk onder vermelding van :  ZOUTKIST-project.  

 

 

 

 

 

En verder:   

We informeren u graag over Twee lezingen bij de Zonneboom: 

17 januari, 20.00 - 22.00 uur: Harrie Salman, cultuurfilosoof en auteur: “De toekomst van Europa”. 

30 januari, 20.00 - 22.00 uur: Ronald van Vierzen: “Gezondheid, ziekte, homeopathie en meer” 

Verdere informatie, en vooraf aanmelden: www.dezonneboom.nl of 071-5123137.  

http://www.dezonneboom.nl/

