
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK,  april 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) 
 
 

 

 

Programma 

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”.         

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

14 april 10.30  koffie 
11.00 bespreking financieel jaarverslag  
 Gesprek over het reilen en zeilen van het Ouderencontact 
11.30 Nieuwsgroep.   

21 april  10.30  koffie 
10.30  Steun bij tablet- en laptop-problemen door Floris Wouterlood 
11.15 Helias Udo de Haes: Het Leidse Singelpark, goed voor de biodiversiteit maar het kan 
  nog mooier.             (schrijftolk aangevraagd) 

28 april  Trigon  voor ons gesloten. 
10.30 Koffie in  de Tuin van de Smid 

5 mei  Trigon  voor ons gesloten 
10.30 Koffie in de Tuin van de Smid 

 
 

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 koffie in de Tuin van de Smid.  

 

 

Toelichting 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


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. 

 

14 april: Het Ouderencontact: een soort jaarvergadering.  

 Hanneke: Een overzicht van inkomsten, uitgaven en  begroting. De financiële stukken zijn vanf 1 

april op de website van het Ouderencontact te vinden: 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl. Als u  niet makkelijk bij de website kunt, laat het 

dan even weten dan doen we de stukken in geprinte vorm bij u in de bus.  

 Ton: Een korte terugblik en vooruitblik. Tijd om de balans op te maken, na 2 jaar lamgelegd te 

zijn door Corona. Hoe verder? We horen graag van u! 

  

21 april: Helias Udo de Haes.  “Het Leidse Singelpark, goed voor de biodiversiteit maar het kan 
  nog mooier”.  

 In 2014 is een overeenkomst getekend tussen de Stichting “Vrienden van het Singelpark” en de 

gemeente Leiden om het Singelpark te realiseren. Een meer dan 6 km lang park langs de uit 

1659 daterende verdedigingswerken van de stad. Hoe staat het met de biodiversiteit in dit 

park? Redelijk goed, zo blijkt, maar het kan beter. Zijn er mogelijkheden om die te verbeteren? 

Zoals een betere waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers, en meer nestkasten. En zijn er ook 

knelpunten waar verschillend over wordt gedacht? Zoals over klimop of over exoten? 

   

En verder: Een oproep van Agnes van Lierop.  huiskamerbridge@profburgwijk.nl  (tel 071 – 5126774 ) 

Beste wijkgenoten, 
Sinds het najaar van 2018 is in de wijk het fenomeen huiskamerbridge een feit. 

Het werkt als volgt: één keer per maand wordt er een wedstrijdje gespeeld van 16 
spelletjes, die in de mapjes zitten van onze bridgetas. Je speelt als paar in de loop 
van de maanden steeds tegen andere tegenstanders. Wanneer en waar (bij wie), 
dat wordt onderling afgesproken. 7 dagen per week, met drie dagdelen per dag: 
mogelijkheden genoeg dus voor een afspraak. De gemaakte afspraak komt terecht 

in onze digitale agenda. De scores worden genoteerd; de scorebriefjes worden door mij 
verwerkt en vervolgens kom ik dan aan het einde van de maand met een uitslag. 

Alle deelnemende paren spelen in een maand dezelfde spelletjes, die rondgaan in een 
tas. De tas moet bij mij worden opgehaald en later ook weer worden teruggebracht. In 
die tas zitten behalve de 16 mapjes met spellen ook alle verdere benodigdheden zoals 

een bridgekleed, tafelblad, bidding boxes en score kaartjes.  

Via “Huiskamerbridge ProfBurgWijk” leer je dus nieuwe wijkgenoten kennen die in de buurt wonen en die ook 
nog eens bridgen. Van belang is dat van een bridgepaar tenminste 1 persoon in de wijk woont. Wat van nog 
groter belang is: gezelligheid staat voorop. 

Momenteel zijn er 12 paren. Het zou erg fijn zijn als dit aantal groter wordt. Zin gekregen om mee te doen? 
Geef je dan op. Of als paar, of als eenling, dat is allebei mogelijk. De kosten zijn gering. Eenmalig € 5,-- pp. 

Ik ben erg benieuwd naar reacties. 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/
mailto:huiskamerbridge@profburgwijk.nl

