
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, juli-augustus 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) 

 

 

 

 

Aan alle trouwe ontvangers van de Nieuwsbrief  

van het Ouderencontact Profburgwijk 

Zoals jullie zien aan de opmaak van deze Nieuwsbrief juli-augustus: we zijn nog niet terug bij de vertrouwde 

programmering van activiteiten. Het heeft ons bijzonder dwars gezeten dat Covid-19 zo lang de wekelijkse 

mogelijkheid van ontmoeting en gesprek heeft gedwarsboomd. En nu vakantietijd is aangebroken en het 

Trigon gebouw niet voor ons beschikbaar is, moeten we met hervatting van activiteiten nog een aantal 

weken wachten. Toch is er goed nieuws.  

• Johan Rebergen, die de afgelopen jaren de maandelijkse Nieuwsgroep leidde, organiseert deze 

zomer, samen met anderen, een aantal kleine Nieuwsgroep-bijeenkomsten in huiskamers van 

sommigen van ons. Zie hieronder. 

• Na de zomer zullen we welkom zijn in het Trigon-gebouw. Mits we ons houden aan de bekende 

voorwaarden van 1,5 meter en wat daarbij hoort. We bekijken wat de programmatische 

mogelijkheden gaan zijn en met hoevelen we tegelijk terecht kunnen.   

• We zijn heel blij dat Marbo Hieminga na de zomer de Chikunglessen die Hein Kuiper de afgelopen 

jaren gaf, op haar manier zal gaan geven. Afhankelijk van het aantal deelnemers gewoon, staand 

chikung op dinsdag en donderdagochtend, en zittend chikung op dinsdagochtenden. We nodigen 

ieder uit voor een proefles. Neem contact: ampolderman@xs4all.nl  of tel 06-22555831.  

• We kregen bericht van Agnes van Lierop dat zij de organisatie van de bridgecompetitie na de 

maanden van lockdown weer oppakt. Zie verder hieronder. Aarzel niet contact met Agnes te nemen 

voor meer informatie: huiskamerbridge@profburgwijk.nl of telefonisch bij Agnes: 071-5126774. 

• Tot onze spijt moest het bezoek van de Soefitempel in Katwijk vanwege het niet beschikbaar zijn van 

een passende rondeider nog even worden uitgesteld. Dat zal september of misschien oktober 

worden.  
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De alternatieve Nieuwsgroep 

De Nieuwsgroep gaat weer beginnen! De laatste bijeenkomst van de Nieuwsgroep was ruim vier 

maanden geleden. Het was in een tijd dat we dachten dat het coronavirus aan ons land voorbij zou gaan. 

Niet dus. Een intelligente lockdown was het resultaat. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan het 

ophokken van alles en iedereen.  

We hebben het plan opgevat om de Nieuwsgroep in augustus weer van start te laten gaan. Helaas 

kan dat niet in de vertrouwde omgeving van Trigon, omdat deze ruimte dan niet beschikbaar is voor ons. 

Maar er is een alternatief in de vorm van huiskamerbijeenkomsten. Daar vinden de alternatieve 

nieuwsgroepen plaats. Wij denken aan drie parallelle sessies ieder met een maximum van zes deelnemers 

per alternatieve nieuwsgroep. 

Als datum voor de eerste bijeenkomsten stellen wij voor: woensdag 5 augustus om 10.30 uur.        

De tweede bijeenkomsten zullen plaats vinden op woensdag 19 augustus om 10.30 en/of donderdag 20 

augustus om 15.00 uur. Johan Rebergen, Aafke/Helias Udo de Haes en Carolien/Ton Polderman hebben hun 

huiskamer beschikbaar gesteld. Op deze manier worden er drie alternatieve nieuwsgroepen gevormd. Elk 

van deze groepen kiest een gespreksleider. Johan Rebergen zal –zoals gebruikelijk- de bijeenkomsten 

voorbereiden middels een notitie met nieuwsitems en bespreekpunten. Deze notitie zal van te voren aan de 

deelnemers worden doorgezonden. Het staat elke alternatieve nieuwsgroep vrij andere onderwerpen voor 

bespreking te kiezen. Op basis van de ervaringen met deze bijeenkomsten zal besloten worden of en zo ja, in 

welke vorm een vervolg hieraan zal worden gegeven. 

U kunt zich tot uiterlijk 27 juli a.s. opgeven als deelnemer voor een alternatieve Nieuwsgroep door 

het sturen van een mail aan Johan Rebergen (jarebergen@planet.nl). Opgave kan ook via de wijktelefoon (06 

57702800). De deelnemers ontvangen vóór de eerste bijeenkomsten op 6 augustus a.s. per mail bericht bij 

welke alternatieve nieuwsgroep (en op welk adres)  zij zijn ingedeeld. Geef voor de tweede Nieuwsgroep 

duidelijk aan of je een voorkeur hebt voor woensdag 19 of donderdag 20 augustus.  

Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U Johan Rebergen (071-5121253) bellen. 

 

 

Hervatting van de Bridge-competitie  

Het huiskamerbridgen gaat weer beginnen. Het eerste speelschema geldt voor de maanden september t/m 

december 2020. Afhankelijk van de ervaringen (en de eventuele nieuwe aanmeldingen) komt er een vervolg 

voor 2021. 

Nieuwe bridgeparen zijn van harte welkom. 

Mocht u geen bridgepartner (meer) hebben, maar u wilt wel graag meespelen: meldt u zich dan ook aan. In 

dat geval ga ik mijn best doen u te koppelen aan een andere speler of speelster. 

Als herinnering even kort de werkwijze: 

Er wordt 1x per maand gespeeld in de wijk bij een van de 4 spelers thuis op een onderling afgesproken 

dagdeel. Er worden dan 16 spelletjes gespeeld. 

De bridgetas met de spellen wordt door een van de vier spelers gereserveerd via de digitale agenda en op de 

dag van spelen opgehaald bij mij (en zo spoedig mogelijk daarna weer teruggebracht). 

Voor aanmeldingen en/of vragen huiskamerbridge@profburgwijk.nl 
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