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Hoewel de scherpste kanten van de Corona-lockdown er nu vanaf zijn, blijft het voorlopig toch onmogelijk de 

regelmatige bijeenkomsten in het Trigon-gebouw te hervatten. Jammer maar onontkoombaar! 

De Tuin van de Smid is nu echter weer open. Met alle door de overheid voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 

Sommigen van ons ontmoeten elkaar daar nu alweer. De beste kans elkaar daar te ontmoeten is, stellen wij voor, op 

donderdagochtenden om half elf. Vaak zal er wel plaats zijn, buiten. Garanties zijn er echter niet. En wil je, bij 

slechter weer toch komen en binnen koffie drinken, dan moet je reserveren.  

Voor de laatste donderdagen van de maand, op 25 juni en op 30 juli, reserveerden we, vanuit het Ouderencontact 

een redelijk aantal plaatsen. Als je er dan zijn wilt, laat het dan op tijd weten, dan proberen we voldoende plaatsen 

veilig te stellen. We zullen je laten weten als we een stoel voor je hebben. We beperken ons op die donderdagen tot 

zitplaatsen buiten. Voor het reserveren van zitplaatsen binnen schrikken we nog terug.  

Voorlopig lijkt er weinig reden voor zo’n reserveringsregeling maar we verwachten dat dat anders gaat zijn bij mooi 

weer in de zomer! 

Donderdag 11 juni 10.30 uur:  Informeel koffie in de Tuin van de Smid, voor wie zin heeft. 

Donderdag 18 juni 10.30 uur:  Informeel koffie in de Tuin van de Smid, voor wie zin heeft. 

Donderdag 25 juni 10.30 uur -11.30 Gereserveerde plaats voor gezamenlijke koffie in de Tuin vd Smid 

Donderdag 2 juli 10.30 uur:  Informeel koffie in de Tuin van de Smid, voor wie zin heeft. 

Donderdag 9 juli 10.30 uur:  Informeel koffie in de Tuin van de Smid, voor wie zin heeft. 

Donderdag 16 juli 10.30 uur:  Informeel koffie in de Tuin van de Smid, voor wie zin heeft. 

Donderdag 23 juli 10.30 uur:  Informeel koffie in de Tuin van de Smid, voor wie zin heeft. 

Donderdag 30 juli 10.30 uur – 11.30 Gereserveerde plaats voor gezamenlijke koffie in de Tuin vd Smid 

Tenslotte, we vinden het fijn de draad van het elkaar ontmoeten weer een beetje op te pakken maar het 

koffiedrinken bij de Tuin van de Smid doet ieder natuurlijk volstrekt op eigen verantwoordelijkheid 

NB:  

Als je van plan bent op 25 juni of 30 juli gebruik te maken van de door ons te reserveren stoel laat dat dan 

niet later dan een week vooraf via de wijktelefoon weten! 

En als je hulp wilt om bij de Tuin van de Smid te komen: neem contact met de wijktelefoon! 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


 

En verder 

Al enige tijd geleden kregen we van wijkgenote Inge Feiken een verzoek aandacht te besteden aan de door 

haar opgezette Puzzeluitleenservice. Haar uitleenservice verscheen ook in het Leidsch Dagblad: 

 

Puzzeluitleenservice 

Aan het begin van de ‘Intelligente Lockdown’ heb ik een 

puzzeluitleenservice bedacht. Om samen iets met en voor elkaar te 

doen. De communicatie gaat via de website van mijn cateringbedrijf die 

momenteel stilligt. In het Leids Dagblad van donderdag 23 april heeft 

een stukje over mijn initiatief gestaan. Deze vindt u hiernaast. 

  

Ik ben begonnen met mijn eigen puzzels en heb ondertussen van een 

heleboel puzzels gekregen en van anderen mogen hun puzzels ook 

uitgeleend. Ik vraag €2,- borg per puzzeldoos en kan de puzzels ook 

thuisbezorgen mochten mensen liever niet over straat willen. Meer 

informatie vindt u op mijn website: www.alainge.nl.  

  

Veel ouderen vinden puzzelen in deze tijd heel leuk. De 

puzzeluitleenservice voorziet in de mogelijkheid een nieuwe puzzel te 

maken  zonder deze meteen te moeten aanschaffen (en dus ook weer te 

moeten opruimen).  

  

Mocht u vragen hebben belt of mailt u mij gerust. 

Hartelijke groeten, 

  

Inge Feiken 

 à la inge 

06-46500903 

info@alainge.nl 

www.alainge.nl 
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