Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, februari 2019
correspondentieadres:
website:
email:
telefoon:

Asserstraat 66, 2313 GH, Leiden
http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl
info@ouderencontactprofburgwijk.nl
06-57702800 (’s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur)

In deze Nieuwsbrief vindt u



Het Trigon-programma voor februari 2019 plus toelichting.
Informatie over enkele activiteiten van Radius in ’t Trefpunt
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Koffie
Aanspreekpunt praktische vragen en problemen
Interview met Hans Feitsma door Jan de Bruijne (zie toelichting)
Lunch in de Tuin van de Smid
Koffie
Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood
Gera Breebaart: Ontdekkingen rond een Leidse Gevelsteen (zie toelichting)
Koffie
Aanspreekpunt praktische vragen en problemen
Politiek café: Moniek van Sandick verliet de Leidse gemeenteraad. Ze hoopt haar
politieke enthousiasme nu vorm te geven in de Provinciale Staten. Samen met
gedeputeerde Adri Bom Lemstra zal ze het hebben over de betekenis van de Provinciale
verkiezingen voor Leiden. (zie toelichting)
Koffie
Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood
Nieuwsgroep
Voorjaarsvakantie: Trigon dicht
Lunch in de Tuin van de Smid
Koffie
Aanspreekpunt praktische vragen en problemen
Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood
lezing Hans Schuurman. (zie toelichting)

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 € 2,50 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.

Toelichting op het programma
31 januari
Interview met Hans Feitsma door Jan de Bruijne
(doventolk aanwezig)
Enkelen van ons gaven via het Wijkkompas aan beschikbaar en bereikbaar te zijn voor allerlei soorten hulp en
klusjes. Hans Feitsma is één van hen. Hoe werkt het, dat beschikbaar zijn? Waar leidt het toe? Waarvoor ben
je dan wel beschikbaar en waarvoor niet?
Behalve als wijkklusjesman vertelt Hans Feitsma in het interview met Jan ook graag iets over zijn professionele
klussen, over zijn werkervaring in de nucleaire geneeskunde bij de afdeling Radiologie van het LUMC.
7 februari
Ontdekkingen rond een Leidse gevelsteen
Gera Breebaart vertelt het verhaal van de restauratie van gevelsteen de Blauwe Hoed. Dit was de eerste
gevelsteen die in het kader van behoud en herstel van Leidse gevelstenen door de werkgroep Geveltekens van
de Historische Vereniging Oud-Leiden (HVOL) onder handen werd genomen. Dat leverde een aantal
verrassende inzichten en ontdekkingen op over de kleuren van de steen en over de geschiedenis van het pand.

14 februari

Politiek café: Moniek stuurde ons deze poster!

7 maart
Hans Schuurman presentatie over zijn werk als verslaggever bij het Leids Nieuwsblad.
Hij zal over zijn werk vertellen. Daarnaast zal hij ingaan op de positie van de lokale pers binnen het kader van
de nieuwsvoorziening. Verdere informatie over zijn lezing in de volgende Nieuwsbrief.

En verder:
Radius organiseert op dinsdagen in ’t Trefpunt, Professorenpad 1, regelmatig muziek- en filmmiddagen.
Mw. Agnes Luk draait klassieke muziek en vertelt iets over de componist of het muziekstuk zelf.
Welke film getoond wordt, steeds op de derde middag van de maand, staat aangegeven op een poster in het
Trefpunt.
De tijden voor muziek en film zijn van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 2,50.
In de Nieuwsbrief van het Ouderencontact maken we niet steeds melding van deze middagen. Wilt u op de hoogte
blijven, laat het dan weten, dan krijgt u de maandelijkse Nieuwsbrief toegestuurd: tel 071-7074200, of per mail:
j.swart@radiuswelzijn.nl

