
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK,  mei 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 

5 mei Mei-vakantie: Trigon voor ons gesloten 
10.30  koffie in de Tuin van de Smid 

12 mei 10.30   koffie  
10.30  Steun bij tablet- en laptop-problemen door Floris Wouterlood 
11.15 Langer thuis blijven wonen: Hoe dan? 

• Piet Stolwijk / Ton Polderman: Update over de ontwikkeling van 
appartementen voor Ouderen aan de Lammenschansweg. 

• Marian Wezenbeek en Jan van der Veer: “Ik ga splitsen” bespreking 
technische mogelijkheden en problemen bij het splitsen van grote huizen.  

19 mei 10.30  koffie 
11.15 Bekende en onbekende beelden van het leven in Leiden in vroeger tijden en heden  
 ten dage.  Films uit het archief van de LVSL, verzorgd door Hans Flick en Wout de  
 Bruijne. 

26 mei Trigon voor ons gesloten 
10.30 koffie in de Tuin van de Smid.    

2 juni 10.30 Koffie. 
 Deze keer in gezelschap van oud-wethouder Fleur Spijker.  Zij licht de visie van  

de gemeente toe om te komen tot de bouw van appartementen voor ouderen in de 
eigen wijk. In onze wijk. Tijd voor vragen en gesprek er ver, onder de koffie.  

11.15 Nieuwsgroep   

 

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.  

 

 

http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl/


Toelichting 
 

12 mei Langer thuis blijven wonen 

Piet Stolwijk en Ton Polderman over de ontwikkeling van appartementen voor ouderen aan 

de Lammenschansweg.  

• Al heel lang waren we in gesprek met de gemeente maar er zat door de jaren heen 

weinig schot in die gesprekken. Nu is er dan toch een nadrukkelijke bereidheid van de 

gemeente om door projectontwikkelaar Vorm een blok van 20-25 appartementen te 

laten bouwen met een aantal gezamenlijke voorzieningen voor ouderen. Zie ook de 

laatste Wijkkrant. Veel is nog onduidelijk en het zal nog jaren duren voordat die 

appartementen beschikbaar zijn. We rapporteren over de hobbels die genomen moesten 

worden en over wat er wanneer gebeuren moet. Door projectontwikkelaar Vorm, door 

de gemeente en door ons.  

• Ook zullen we kort verslag uitbrengen over de plannen voor het gat van Dingjan , hoek 

Zoeterwoudsesingel-Hoge Rijndijk. 

Marian Wezenbeek en Jan van der Veer vertellen over de mogelijkheden om grote huizen 

die te groot zijn geworden voor ouderen zonder kinderen, te splitsen zodat het huis zonder 

veel last van elkaar te hebben toch door meer bewoners gedeeld kan worden.  

 

En verder: 

 

Op 20 april overleed Hans Nooteboom, op 22 april Toon Huson.  

Hans en Toon stonden jarenlang  op hun eigen manier centraal in het Ouderencontact.  

Toon startte al in 2013 een huiskamerkring “Levensverhalen” waarin we elkaar vertelden over dingen die 

belangrijk zijn, over dingen die je wel een keer wilt vertellen maar waar je gewoonlijk niet zomaar een 

luisterend oor voor vindt. De kring had een grote betekenis voor wie er aan meededen. 

Hans kennen we allen van zijn stroom aan verhalen en voordrachten als “plantenjager”. Magnolia’s en 

spannende plantenexpedities in Azië stonden daarbij centraal. De voorbereide lezing, samen met Wouter 

de Bruijne, over Boerhaave als plantkundige, is er helaas niet meer gekomen.  

De inbreng en betrokkenheid van beiden zullen we missen. 

 

  

 

Verslag van de Trigon-bijeenkomst op 14 april, zie volgende bladzijde.  
  



Kort verslag van de Trigon-bijeenkomst op 14 april over 

financiële en inhoudelijke kanten van het reilen en zeilen van het Ouderencontact. 
 

Technische ondersteuning nodig 

Voor de ondersteuning van de geluid- en beeldtechniek op de donderdagochtenden hebben we extra 

mensen nodig. Bij voldoende aanmelding kan een rooster worden opgesteld wanneer wie ‘aan de 

beurt’ is. Ben je handig met snoertjes en geluid? Meld je aan! 

 

Vertrek Ton Polderman uit Stuurgroep 

Ton Polderman zal na de zomer uit de Stuurgroep stappen. Natuurlijk blijft hij onze koffieochtenden 

bezoeken en waar nodig hand- en spandiensten verlenen. Dit betekent dat er in de Stuurgroep een 

vacature ontstaat. Gera Breebaart, Annemarie Lindner en Hanneke Tielen gaan op zoek naar 

versterking. In de volgende nieuwsbrief lezen jullie hier meer over. 

 

Voorstellen vanuit bezoekers van Trigon 

Op 14 april hebben we gebrainstormd over het reilen en zeilen van het Ouderencontact. Hieruit zijn 

een aantal vragen en opmerkingen gekomen. 

• Het voelt soms ongemakkelijk wanneer bekenden die we regelmatig ontmoeten bij het 

Ouderencontact er plots niet zijn. Maken ze het goed? Is er aandacht voor hen nodig? Moet 

en kan daar iets aan georganiseerd worden? Laten we er in ieder geval alert op zijn en elkaar 

waar mogelijk op de hoogte houden.  

• De vraag werd geopperd of de naam “Ouderencontact” niet teveel actieve nog jonge ouderen 

afschrikt? Moeten we daar iets mee? 

• Het werd geopperd verslagen van lezingen en excursies op te nemen in de Nieuwsbrief. Is 

onze Nieuwsbrief hiervoor bedoeld?  

• De vraag rees of je je op kan geven voor de maaltijden die tweewekelijks georganiseerd 

worden bij Roomburg. Ja, dat kan zolang er ruimte is. Neem voor informatie en inschrijving 

contact op met Margot de Groot, tel 06-53321902. Als je eenmaal ingeschreven bent krijg je 

regelmatig bericht over de maaltijden. Als transport naar Roomburg een probleem is dan kan 

je tegen geringe kosten (€ 1,50) worden opgehaald en weer thuisgebracht.  

• Vanuit de Stuurgroep wordt met klem ieder met ideeën voor lezingen, 

huiskamerbijeenkomsten, werkgroepjes en andere initiatieven uitgenodigd daarover contact 

op te nemen! 

 

Jaarrekening 2021 

De kascommissie, bestaande uit Ruchama Hagenaar en 

Floris Wouterlood, heeft de jaarrekening 2021 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Na twee coronajaren zijn onze inkomsten fors 

teruggelopen terwijl een deel van de kosten doorging. 

Bovendien hebben we vorig jaar een refurbished laptop 

gekocht ten behoeve van de lezingen. Het resultaat in 

2021 was bijna €500 negatief. Gelukkig hadden we 

voldoende reserve in kas om deze klap op te vangen. 

De jaarrekening staat op onze website 

www.ouderencontactprofburgwijk.nl.  

Elke donderdagochtend betalen de bezoekers €2 

toegang. Waar wordt deze €2 aan besteed? In de figuur staat de verdeling over de diverse 

kostenposten. Meer dan de helft (56%) gaat naar de huur; 22% is voor activiteiten (koffie, koek, 

attentie voor sprekers); 19% gaat naar administratie (website, papier en printkosten voor mensen die 

de nieuwsbrief op papier willen ontvangen) en 3% wordt aan kleine materialen besteed zoals 

snoertjes en dergelijke voor de lezingen. 
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