
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, maart 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 maart 2020  plus toelichting  

 Nieuws van de Zonneboom 

 De speeltuinvereniging de Speelschans in het Roomburgerpark op zoek naar helpende handen 

 

5 maart 10.30  Koffie 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Nieuwsgroep 

12 maart 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Lezing Joke Vos: De stem van Leiden  Zie toelichting,  Schrijftolk aanwezig 

19 maart 10.30  Koffie 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15 Wouter de Bruijne en Hans Nooteboom: Boerhaave  
       Zie toelichting,  Schrijftolk aanwezig 

26 maart 10.30 Koffie 
10.30 Steun bij tablet- en laptopproblemen door Floris Wouterlood 
11.15 Bespreking Jaarverslagen 2019 en wijnproeverij   Zie toelichting,  Schrijftolk aanwezig  
12.45 Lunch inde Tuin van de Smid. 

2 april 10.30  Koffie 
10.30 Aanspreekpunt praktische vragen en problemen 
11.15  Programma staat nog niet vast. Informatie volgt in Nieuwsbrief van eind maart.  

 

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.  

 

N.B.  Op 20 februari hield Wil van der Horst een voordracht over “Vermogensbeheer bij verkoop van het eigen 
 huis”. Zij besprak de problemen die zich voordoen bij het kleiner gaan wonen, bij de verkoop van je eigen 
huis, en bij de overgang van een koopwoning naar een huurwoning. Er volgde een boeiende discussie.  

Al diegenen die er waren, die ochtend, kunnen het per mail of telefonisch laten weten als zij die tekst willen 
hebben; we sturen hem, met Wil’s instemming, per mail of per post door.    

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


 

Toelichting  

12 maart:   Lezing door Joke Vos over het project De stem van Leiden: “Wilt u vertellen over vroeger”.  

Levensverhalen van " gewone" Leidenaren zijn er heel veel, maar tot nu toe nog nauwelijks bewaard 

voor volgende generaties. 

Waarom is uw verhaal belangrijk? 

Wij hopen door de verhalen een kleurrijk beeld te krijgen van het verleden. 

 

19 maart: “ Boerhaave als Botanicus en als Medicus”.  

Vanuit hun vroegere professie belichten Wouter de Bruijne en Hans Nooteboom een aantal aspecten 

in het werk van deze unieke Leidse geleerde. 

 

26 maart:  De jaarverslagen van de voorzitter en de penningmeester van het Ouderencontact worden in de  

loop van de maand op de website van het Ouderencontact gepubliceerd en besproken op 26 maart. 

Bij diegenen die de website niet of niet gemakkelijk bereiken kunnen: laat het weten, dan brengen 

we een geprinte versie langs.     

Dat jaarverslagengedoe is natuurlijk gortdroog. Geen probleem! Ilja Gort’s verkenningen rondom de 

drinkbaarheid van verschillende alcoholvrije wijnen worden door Wil van der Horst en Rita de Boer 

door middel van een wijnproeverij getoetst. Voor wat kleine versnaperingen erbij wordt gezorgd! 

 

 

 

En verder: 

 Een verzoek van de secretaris van de speeltuinvereniging de Spelschans in het Roomburgerpark 

De speeltuin in het Roomburgerpark zou graag vaker haar winkeltje openen in het weekend voor de 

kinderen die er komen spelen. We zoeken daarvoor naar vrijwilligers die zin hebben om enkele zaterdag of 

zondagmiddagen in het seizoen (lente/zomer) een paar uur het winkeltje willen bemensen. Het gaat om 

verkopen van koffie, snoepjes, ijsje, het buitenzetten van zandspeelgoed etc. Er kan tussentijds lekker in het 

zonnetje gezeten worden buiten het winkeltje. Het is dankbaar werk, veel blije kinderen en een leuke 

gelegenheid om op rustige plek een praatje te maken met buurtgenoten. 

Bereid tot hulp? Neem contact met Nina van Geloven, 06-29196517.  

 Klimaatverandering – een avond met Klaas van Egmond 
Nu de klimaatverandering een voor iedereen waarneembaar feit is geworden, zal Klaas van Egmond 
samenvatten hoe dat zo is gekomen en wat dat voor de wereld betekent. 
Hij zal vervolgens ingaan op de vraag wat we daar als Nederland en Europa aan kunnen of moeten doen. 
Tenslotte zal concreet worden aangegeven welk beleid het meest effectief is en wat dat voor de gemiddelde 
Nederlander betekent. 
Datum: donderdag 5 maart 2020  
Tijd: 20:00-22:00 uur 
Informatie en vooraf aanmelden via www.dezonneboom.nl of 071 – 5123 137 

 

 

http://www.dezonneboom.nl/

