
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK,  juni 2021 

correspondentieadres:  Burggravenlaan 2L, 2313 GH Leiden 
website:   http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl 
email:     info@ouderencontactprofburgwijk.nl 
telefoon:   06-57702800 (’s morgens van 9.30 tot 11.30 uur) 

 

 

 

Tuin van de Smid 

Nu er toch echt sprake is van versoepelingen van de Corona-maatregelen kunnen  we weer terecht voor 

koffie en lunches bij de Tuin van de Smid. Voorzichtig nog, met tafeltjes voor twee (een echtpaar telt voor 

één!), en na 5 juni zelfs voor vier!  Komende donderdag nog verplicht buiten , daarna zelfs ook binnen als het 

weer daarom vraagt.    

De wekelijkse Nieuwsgroep-bijeenkomsten  worden daarom in frequentie teruggebracht; het programma 

ziet er zo uit: 

3 juni  10.30 Online Nieuwsgroep;         12.30 Lunch in de Tuin van de Smid 

10 juni:               10.30 koffie Tuin van de Smid. 

17 juni:               10.30 Online Nieuwsgroep;        12.30 Lunch in de Tuin van de Smid 

24 juni:  10.30 koffie Tuin van de Smid. 

1 juli:  10.30 Online Nieuwsgroep;        12.30 Lunch in de Tuin van de Smid 

Voorlopig moeten we nog tafeltjes reserveren. Laat dus niet later dan woensdag 12 uur voorafgaande aan de 

koffie- of lunch-bijeenkomst in de Tuin van de Smid horen of we een plaats voor je reserveren moeten:  

bij de website van het Ouderencontact info@ouderencontctprofburgwijk.nl  

of telefonisch bij Ton Polderman 06-22555831.  

 

 

Chikung-lessen 

De Chikung-activiteiten zijn met ingang van 1 juni weer 

begonnen. Zowel op dinsdag als op donderdag is er 

plaats voor een enkele nieuwe deelnemer. Zittend 

Chikung voor hen  die wat minder mobiel zijn , van 10.00 

tot 11.00 uur. Staand Chikung op dinsdagen van 11.00 

tot 12.00 uur, en op donderdagen van 9.30 tot 10.30 uur. 

Wees welkom voor een proefles!  Neem daarvoor 

contact met chikungleraar Marbo Hieminga (06-

40381145; marbo@marbohieminga.nl, of met telefoon 

of mailadres van het Ouderencontact).  
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Aaf Verkade en haar zoutkistenproject 

Op de Disselbrug (van Zoeterwoudse Singel naar het Plantsoen) is op de zoutkist door Aaf Verkade een 

mooie educatieve plaat aangebracht. Na haar lezing in Trigon kort voor de lock down van begin 2020,  heeft 

een collecte onder de aanwezigen 75 euro opgebracht. Wij hebben het bedrag aangevuld tot 150 euro. Voor 

dit bedrag kan Aaf twee zoutkisten in onze wijk met een plaat versieren. Op de Disselbrug kun je hem nu 

bewonderen. De plaat voor de zoutkist op de Lorentzbrug is in de maak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige maand hield Rinny Kooi een Zoom-presentatie 

Haar verhaal ging uiteindelijk niet zozeer over bomen in de wijk maar over “Oranjebomen”.  

Welke het zijn, waar ze staan, en wat voor bomen het zijn vatte ze samen in een kleine tabel. 

 


