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Voor serieuze stappen naar hervatting van het vertrouwde donderdagochtend programma is het 

nog te vroeg! We beperken ons, noodgedwongen, tot een paar online-bijeenkomsten.  

• Iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur  is er een Nieuwsgroep. We bespreken het nieuws aan de 

hand van stellingen van Johan Rebergen. Online dus, via Zoom. Als je zin hebt mee te doen, laat het 

weten aan Johan (jarebergen@planet.nl) of Floris Wouterlood (tel 06-53888370). Zij sturen je de link 

om deel te nemen.  

• Op donderdag 29 april, ook van 10.30 tot 12.00 uur is er geen reguliere Nieuwsgroep bijeenkomst. In 

plaats daarvan geeft Rinny Kooi een lezing, via Zoom: “Bomen, er is zoveel over te vertellen!”  

Zo omschreef Rinny waarover ze gaat vertellen:  

“Ik ken een groep bomen die op diverse plaatsen in de stad zijn aangeplant en bij elkaar 

horen. Ze delen een stamboom waarmee ik niet de stam van een boom bedoel.  Het is een 

stukje geschiedenis over echte bomen in Leiden.   

Daarnaast heb ik de laatste jaren in onze wijk een aantal redelijk bijzondere bomen 

bestudeerd waarover veel te vertellen is, zowel over biologische en over niet-biologische  

aspecten, b.v. ook een over stuk geschiedenis van de boom. Hoe ziet die boom eruit?  Hoe 

zijn de bloemen, de bladeren en de vruchten.  Waar komt die boom oorspronkelijk vandaan? 

Wie voerde hem in. Kortom, ik hoop voor iedereen een heel mooi verhaal te kunnen 

vertellen! “  

Mocht je vanwege technische redenen aarzelen deel te nemen: Floris Wouterlood (tel 06-53888370) 

helpt graag.  

N.B.  De link om deel te nemen wordt je toegestuurd als je laat weten erbij te willen zijn. 

Meld je aan bij Johan Rebergen (jarebergen@planet.nl). Log op tijd in, zodat we op 

tijd kunnen beginnen!.  

• Vooruitlopend op de te verwachten versoepelingen in de lockdown wordt er weer een voorzichtige 

start gemaakt met de huiskamer-bridgebijeenkomsten met een kleine competitie: 

1. De eerste keer In de maanden mei+juni 

2. De tweede keer in de maanden juli+augustus 

3. En daarna weer een keer per maand zoals gebruikelijk, dus in de maanden september, 

oktober, november en december 

Nieuwe koppels zijn welkom. Ook je ‘los’ opgeven is mogelijk; dan doet Agnes haar best om een 

combi te maken.  Voor verdere informatie en opgeven:  huiskamerbridge@profburgwijk.nl 

• Heel binnenkort hopen we de Chikunglessen te hervatten. Althans buiten!  Er is nog plaats voor 

enkele nieuwe aanmeldingen. Neem vooral contact op als je belangstelling hebt:  06-57702800. 
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