
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK,  maart 2022 

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

 

Beste lezer, 

We zijn heel blij dat we eindelijk, na vele maanden van Corona-beperkingen, de vertrouwde programma’s op 

de donderdagochtenden weer kunnen hervatten. 

Welkom weer! 

En  mocht je suggesties hebben voor lezingen of zin hebben zelf iets te vertellen, neem dan vooral contact 

met Gera Breebaart, coördinator van de programmacommissie (breebaartgera@gmail.com), tel 071-5414092).  

 

Programma 

3 maart  Voorjaarsvakantie; Trigon voor ons gesloten 
10.30  koffie in de Tuin van de Smid 

10 maart 
10.30 Koffie 
10.30  Steun bij tablet- en laptop-problemen door Floris Wouterlood 
11.15    Theo Krispijn: “Het Gilgamesj-epos. Het verhaal van vriendschap, roem en dood”.  
     (schrijftolk aanwezig). 

17 maart 
10.30 Koffie 
11.15 Maarten Stoffers. “De wenselijkheid en vooral over de mogelijkheden om je woning 
 en je leven (verder) te verduurzamen”.   (schrijftolk aanwezig). 

24 maart  Trigon  voor ons gesloten. 

31 maart 
10.30   koffie  
10.30  Steun bij tablet- en laptop-problemen door Floris Wouterlood 
11.15  Anneke Boot. “De ontwikkeling van het vakonderwijs”.  (schrijftolk aanwezig). 

7 april 
10.30   koffie  
11.15 Pierre van Grinsven: “Voorschoten archeologisch bezien”. (schrijftolk aanwezig). 
 

 
 

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.  

Die donderdag dat de ruimte voor ons niet beschikbaar is, beperken we ons tot een kop ko0ffie in de Tuin van de Smid.  
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Toelichting 
 

10 maart, Theo Krispijn.  “Het Gilgamesj-epos,  

Het verhaal van vriendschap, roem en dood”. 

Het Mesopotamische Gilgamesj-epos heeft terecht een plek gekregen in 

de wereldliteratuur. Het is het verhaal van twee aan elkaar gewaagde 

mannen, koning Gilgamesj en de ‘oermens’ Enkidoe, die vriendschap 

sluiten, op avontuur gaan en grootse daden verrichten. Dan echter doet 

de dood zijn intrede en blijft Gilgamesj vertwijfeld achter met de vraag 

van alle tijden: hoe kan een mens de dood overstijgen.  

Na een korte inleiding over de achtergronden van het Mesopotamische 

Gilgamesj-epos, geeft de spreker een samenvatting van de bekendste 

Akkadische versie (‘standaardversie’) van het epos, afgewisseld met 

passages vertaald uit het origineel. Daarbij gebruiken we ook afbeeldingen uit de Mesopotamische kunst om 

het verhaal te illustreren. Tenslotte besteden we aandacht aan de verschillende interpretaties van het epos.  

 

17 maart, Wijkambassadeur en energiecoach Maarten Stoffers  

Maarten Stoffers komt vertellen over de wenselijkheid en vooral over de mogelijkheden om je woning en je 

leven (verder) te verduurzamen. Hij zal zich zowel richten op beginners als op gevorderden: beginners die 

niet weten waar ze moeten beginnen, of die vinden dat duurzaamheid iets is voor de volgende generatie, of 

die niet weten wie ze kunnen vertrouwen. En gevorderden die al het een en ander doen, of wellicht al véél 

doen – maar open staan om nog meer te doen.  

Wat hij in ieder geval meeneemt: 

• 71 tips om energie te besparen  

• 40 zinvolle maatregelen om te verduurzamen 

• 26 praktische acties om verder te verduurzamen  

• Het aanbod om bij wijkgenoten langs te komen voor een individueel maatwerkadvies op basis van de 

71+40+26 tips en acties. 

 

31 maart, Anneke Boot,  “De ontwikkeling van het vakonderwijs”.  

Wie in Leiden door de stad wandelt wordt op veel plekken herinnerd aan het vakonderwijs. Vakonderwijs 

was altijd een motor voor sociale en economische ontwikkeling van de stad. In mijn proefschrift Van gilde tot 

ROC heb ik over een periode van acht eeuwen de landelijke ontwikkeling van het vakonderwijs onderzocht. 

De geschiedenis van het Leidse vakonderwijs heb ik daarbij als illustratie gebruikt. Ik heb bijzondere verhalen 

over gilden en scholen opgespoord, gebaseerd op nog niet eerder gebruikt archiefmateriaal. Mijn boek biedt 

zo het eerste complete overzicht van de landelijke én lokale ontwikkeling van het vakonderwijs. 

 

7 april, Pierre van Grinsven,  “Voorschoten archeologisch bezien”. 

Pierre van Grinsven heeft ons twee jaar geleden verteld over de archeologische opgravingen bij Katwijk 

waar de AWN, de vereniging van amateurarcheologen, bij betrokken was. Dit keer gaat zijn verhaal over de 

archeologie van Voorschoten, met de nadruk op de opgravingen van de AWN-afdeling Rijnstreek. 

 

 

 

En verder: 

Corrie Deutz en Marjan Helder,  beiden al jaren actief bij het Ouderencontact,  stellen voor met een aantal 

‘soortgenoten’  de ledematen soepel te houden door met enige regelmaat een afspraak te maken voor een 

Nordic Walking wandeling. Waarheen, hoe ver, en hoe vaak wordt onderling met elkaar besproken. Als je 

mee wilt doen, of meer wilt weten, neem contact met Corrie: tel 071-5315936 )  (cdeutz@gmail.com)  of 

Marjan 071-5147672 (mar.helder@simpc.nl).   
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