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7 oktober 
10.30 Koffie 
10.30 Spreekuur Floris Wouterlood, voor problemen met laptops, tablets, smartphones…. 
11.15 Nieuwsgroep live in Trigon, met Johan Rebergen 

14 oktober 10.30 Koffie 
11.15 Rinny Kooi: Van wespen genieten.   (Zie toelichting)   (Schrijftolk aanwezig) 

21 oktober Trigon  gesloten i.v.m. herfstvakantie 

28 oktober 10.30 Koffie  
10.30 Spreekuur Floris Wouterlood, voor problemen met laptops, tablets, smartphones…. 
11.15 Meine Pieter van Dijk: China, recente ontwikkelingen.  
       (Zie toelichting)(Schrijftolk aanwezig) 
12.45 Lunch in de Tuin van de Smid. 

4 november 10.30 Koffie 
10.30 Spreekuur Floris Wouterlood, voor problemen met laptops, tablets, smartphones…. 
11.15 Nieuwsgroep live in Trigon, met Johan Rebergen 

 

 

 

 

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.  
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Toelichting 

 

14 oktober: Rinny E Kooi,   “Van wespen genieten!” 

Ik was ca 6 jaar oud toen ik voor het eerst door een wesp werd gestoken. Toen kon ik mij niet 

voorstellen dat ik nog eens van wespen zou genieten, maar dat deed ik de laatste maanden volop. 

De gewone wesp die overal vliegt bouwde in onze voortuin een prachtig, uniek nest. Van ‘s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat ging ik kijken, zelfs eens in de nacht! Ik zag veel bijzonders, leerde veel over 

deze wespen en wil iedereen graag vertellen dat je ook van wespen kunt genieten! 

 

28 oktober: Meine Pieter van Dijk,  “China, recente ontwikkelingen” 

Meine Pieter van Dijk is econoom en publicist. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Maastricht 

School of Management en bekleedt/bekleedde nationale en internationale hoogleraarschappen en 

adviseurschappen en heeft vele boeken en publicaties op zijn naam staan, waaronder het boek: 

China, Vriend of Vijand? 

Welke kant gaat het op met president Xi Jipeng's huidige beleid? De CCP probeert meer greep op 

particuliere bedrijven, op burgers en op jongeren te krijgen. Ze moeten zich uiteindelijk allemaal 

onderwerpen aan het regime van de CCP volgens de president. Die had zich al eerder vijanden op de 

hals gehaal door de soevereiniteit over de Zuid-Chinese Zee op te eisen en door een Nieuw 

Zijderoute-plan waardoor veel landen sterk in de schuld bij China staan. De lezing presenteert de lijn 

van het boek en analyseert de recente ontwikkelingen in China. 


