Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, juni 2022
correspondentieadres:
website:
email:
telefoon:

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

Programma
2 juni

Let op: Op deze 2e juni eerst aandacht voor presentatie; daarna koffie!
10.40 Fleur Spijker: Wonen voor ouderen: waar de gemeente zich voor inzet.
Korte presentatie en discussie met haar en betrokken ambtenaren die meekomen.
11.30 koffie en napraten over wat de gemeente te bieden heeft
(Zie verder onder Toelichting! Schrijftolk aangevraagd)

9 juni

10.30 koffie
10.30 Steun bij tablet- en laptop-problemen door Floris Wouterlood
11.15 Nieuwsgroep

16 juni

10.30 koffie in het Grand Café van de Hortus. Daarna bezoek aan de Hortus de kleine
tentoon “Bos van Draad”.
(zie toelichting)

23 juni

10..30 koffie
10.30 Steun bij laptop, tablet en smartphone problemen door Floris Wouterlood
11.15: Cornelis van Tilburg: De betekenis van Matilo in de grensverdediging in het Romeinse
rijk.
(Zie toelichting; Schrijftolk aangevraagd)

30 juni

10.30 Koffie.
11.15 Moniek van Sandick: Leiden vanuit perspectief van gedeputeerde.
(Zie toelichting; Schrijftolk aangevraagd)

7 juli

10.30 koffie
11.15 Caroline van Oyen: “SOLOZANG, een kleine inleiding in de zangkunst”.

(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 € 2,00 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
2 juni:

Fleur Spijker: Wonen voor ouderen: waar de gemeente zich voor inzet.
Op 12 mei gaf Ton Polderman een beeld van de vooruitzichten over het thema “blijven
wonen in de wijk voor ouderen”. Zoals wij allen in de wijk zei ook hij “Eerst zien, dan
geloven” bij plannen voor een complex appartementen voor groepswonen voor ouderen in
de wijk.
Op 2 juni is Fleur Spijker te gast, samen met Projectmanager Sjoerd Hoogewerf en Niels Rood
ambtelijk zaakwaarnemer van Marleen Damen. Zij zullen een beeld geven van de plannen en
besluiten van de gemeente, over wonen voor ouderen in de wijk.
Er hebben zich heftige discussies afgespeeld, zoals rondom het Lidwinahuis, de Finse School,
de PJBlokhof. Er was veel onenigheid en vooral onduidelijkheid en er was veel vertraging.
Toch zijn onze gasten van de gemeente optimistisch en positief gestemd. Dit is kortom het
moment om de gemeente-delegatie te bestoken met vragen.
OPROEP:
Alleen als we de juiste vragen hebben gesteld en passend antwoorden hebben
gekregen kunnen we ons openstellen voor de gemeenteplannen. Alleen dan zal het
lukken een passende bijdrage aan de ontwikkeling van het project te leveren. En dat
gaat zeker nodig en gewenst zijn!

16 juni:

Geen koffie bij Trigon maar in het Grand Café van de Hortus.
In aansluiting op een kop koffie alle gelegenheid rond te wandelen in de zomerse hortus en
de kleine tentoonstelling “100.000 bomen en een bos van draad”, in de Wintertuin te
bezoeken. Vergeet niet je museum jaarkaart mee te nemen! Vooraf reserveren via
wijktelefoon (0657702800) of mail: info@ouderencontactprofburgwijk.nl.

23 juni:

Cornelis van Tilburg: De betekenis van Matilo in de grensverdediging in het Romeinse rijk.
De Oude Rijn, die nu als een vriendelijk riviertje door Leiden stroomt, was 2000 jaar geleden
een brede rivier, die de grens vormde tussen het Romeinse Rijk en Germaanse volken.
Om het Romeinse Rijk te beschermen legden de Romeinen een keten van forten aan. Een
ervan was Matilo, dat recentelijk is opgegraven en gereconstrueerd.
Cornelis van Tilburg legt in een lezing uit hoe de grensverdediging van het Romeinse Rijk
functioneerde en over de rol die Matilo hierin speelde. Ook komt aan bod hoe een castellum,
zoals Matilo, eruit zag.

30 juni:

Moniek van Sandick: Informateur Mart Keuning informeert het Politiek Ouderen Café.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 maart was de uitslag in Leiden dusdanig
dat er door de grote winnaar Groen Links een 3 koppig team op de informatie is
gezet. Samen met wethouder Yvonne van Delft (GL) en Rob van Lint (GL) werd oud
raadslid Mart Keuning (CU) gevraagd te inventariseren welke partijen samen kunnen
gaan werken in een nieuw Leids College. Op 8 april hebben zij hun rapport aan de
Gemeenteraad aangeboden.
Mart Keuning gaat ons vertellen over het werk als informateur en zijn visie op Leiden.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het nieuwe Leidse College nog niet
gevormd. Vermoedelijk zal dat op 30 juni anders zijn zodat Mart Keuning ons voluit kan
gaan informeren.
Uiteraard beginnen we met de aloude quiz en informatie over de politieke
raakvlakken met onze wijk.

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!

En verder
Joke Noort stelt voor een scrabble-clubje te beginnen. Laat het haar weten als je er aan mee wilt doen of als
je er meer over weten wil. Joke is bereikbaar per mail: noort9@xs4all.nl. Of per telefoon: 071-5124806.

