
Nieuwsbrief  OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK,  juli-augustus 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 

7 juli 10.30  koffie 
10.30  Steun bij laptop, tablet en smartphone problemen door Floris Wouterlood 

11.15 Caroline van Oyen: “SOLOZANG, een kleine inleiding in de zangkunst”. 
         (zie toelichting). 

14 juli Vanaf nu kunnen we vanwege de zomervakantie niet meer terecht bij Trigon. 
10.30 Koffie in de Tuin van de Smid 

21 juli 9.45 Excursie naar de Soefi-tempel, Katwijk    (zie toelichting) 

28 juli 10.30  Koffie in de Tuin van de Smid 

4 augustus 10.30  Koffie in de Tuin van de Smid 

11 augustus  Vaartocht door Leiden met Sjaak Veringa van Rederij de Oude Rijn.  

10.45  Verzamelen aan de Prinsessekade, van 11 tot 12 uur rondvaart. (zie toelichting) 

18 augustus 10.30  Koffie in de Tuin van de Smid 

25 augustus Trigon weer open! 
10.30 koffie 
10.30 Steun bij laptop, tablet en smartphone problemen door Floris Wouterlood 
11.15 Nieuwsgroep onder leiding van Johan Rebergen en Floris Wouterlood. 

 

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 

 

7 juli:   Caroline van Oyen: “SOLOZANG, een kleine inleiding in de zangkunst”.  

Caroline heeft als zangeres vele liedrecitals gegeven en geeft meer dan 40 jaar 

zangles. Ze geeft ons inzicht in het hoe en wat van solozang in de zangkunst, met 

muziekvoorbeelden.  En ze vertelt over de ontwikkeling van het ‘kunstlied’ - anders 

dan de mogelijk bekendere operazang. We eindigen het jaar dus met muziek! 

 

 

In de zomer, als Trigon voor ons gesloten is, dit jaar twee excursies. Ook op 

donderdagochtenden. Laat van te voren weten of je komt! 

 

21 juli   Excursie Soefitempel, Katwijk.  
Na jaren vertraging kunnen we nu toch terecht in de Soefitempel. Geef je op (graag vóór 17 

juli) via de wijktelefoon of de mail van het Ouderencontact. Geef daarbij aan of je behoefte 

hebt aan vervoer of kunnen er mensen met jou meerijden. Er is plaats voor maximaal 25 

personen.  

De kosten bedragen € 10,- per persoon; graag contant meenemen.  

Vertrek om 9.45 uur vanaf het bruggetje bij Trigon (het kost altijd meer tijd dan je denkt voor 

iedereen weg is en ter plekke geparkeerd heeft. Liever te vroeg dan te laat daar). 

   

11 augustus,  Vaartocht door Leiden met Sjaak Veringa van Rederij de Oude Rijn 
We varen met De Oude Rijn door de stad. De boot vertrekt van de Prinsessekade,  
tussen de Blauwpoortsbrug en restaurant Vlot. Ieder komt op eigen gelegenheid (met fiets of 
bus, bushalte recht tegenover de ligplaats). Er kunnen 20 mensen mee. De kosten van 150,- 
worden hoofdelijk omgeslagen. Graag contant betalen. Aanmelden vóór 4 augustus via 
wijktelefoon of mailadres van het Ouderencontact.  

 

 

 

En verder: 

Op 12 mei gaven Marian Wezenbeek en Jan van der Veer een presentatie over de mogelijkheden en 

problemen bij het splitsen van grote huizen. Zij gaven aan dat hun powerpoint-presentatie te zijner tijd 

beschikbaar zou zijn. We hebben die nu binnen gekregen. Laat weten als je er in geïnteresseerd bent, dan 

sturen we hem toe.   



 

 

Terugblik: 2 juni 2022: bezoek van Fleur Spijker aan het Ouderencontact1. 
 

 
Oud-wethouder Fleur Spijker vereerde het Ouderencontact met een aangenaam en onderhoudend bezoek. 
Zij was er samen met Niels Rood van de afdeling Welzijn  van de gemeente, en Sjoerd Hoogewerf, 
projectmanager voor het project Lorentzhof fase 2.  

In een korte inleiding bevestigde Fleur Spijker dat het de gemeente ernst is het complex met 20-25 
appartementen voor ouderen aan de Lammenschansweg gerealiseerd te krijgen. Zij gaf toe dat het tot nu 
toe problematisch was een blok specifiek voor ouderen te bouwen omdat ouderen geen erkende 
“doelgroep” vormen. Tegelijk liet zij doorschemeren dat de nieuwe coalitie daar vermoedelijk meer 
ruimte voor bieden zal. In het coalitieakkoord dat enkele dagen later bekend werd gemaakt wordt deze 
veronderstelling bevestigd: “…..Bewoners van gemeenschappelijke woonvormen kunnen onderling meer 
voor elkaar betekenen. Zulke woonvormen zijn effectief in de bestrijding van eenzaamheid. Daarnaast 
bevorderen we zo de doorstroming op de woningmarkt….”.  

Rond eind juni zal een intentieovereenkomst worden gesloten tussen de gemeente en 
projectontwikkelaar Vorm. Daarna kunnen we als Ouderencontact in gesprek gaan met Vorm. De 
gemeente zal faciliterend optreden en duidelijke randvoorwaarden voor de ontwikkelaar formuleren.  

Na Fleur’s inleiding volgde een levendige discussie met naast een montere dosis scepsis en ongeloof, een 
stroom van concrete vragen  met -waar mogelijk- passende antwoorden. Op de vraag bijvoorbeeld of er 
bij de bouw van seniorenwoningen ook controle is of die appartementen ook echt door senioren 
bewoond gaan worden antwoordt Fleur, dat dat tot nu toe moeilijk te garanderen was, dat de 
aanpassingen in de woonvisie daar meer mogelijkheden voor gaan bieden en dat dat zaken zijn die in de 
intentieovereenkomst moeten worden vastgelegd. Op de geformuleerde angst dat we als ouderen 
machteloos staan tegenover een ontwikkelaar die heel groot pleegt te denken en te werken is het 
antwoord helder: we zullen als geïnteresseerde toekomstige betrokkenen en bewoners alert moeten zijn, 
we zullen ons moeten organiseren, en we zullen gebruik  moeten maken van het nadrukkelijke aanbod 
van de gemeente in dit proces te faciliteren. De 
ontwikkeling van het project is gegund aan Vorm, 
daarover bestaat geen discussie meer.  

Heel concrete vragen over wanneer gebouwd zal 
gaan worden en over de koopprijs van de 
appartementen, zijn nog moeilijk te 
beantwoorden. De betrokken ambtenaren gaan er 
vanuit dat de bouw in 2026 beginnen kan. Over 
afmetingen en voorzieningen van de 
appartementen moet onderhandeld worden.  

Na afloop van de levendige discussie gaan de 
wethouder en beide beleidsmedewerkers terug 
naar kantoor met een Ouderencontact-mok onder 
de arm: opdat zij dagelijks herinnerd worden aan 
wat besproken werd door deze kring van ouderen 
in de stad!.  
 
Ton Polderman 
Foto Floris Wouterlood.  
 

 

  

 
1 Een zakelijk en redelijk gedetailleerd verslag van de bijeenkomst is te vinden op de website onder ‘rapportages’.  


