Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, november 2021
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)

Allereerst: het gaat dus de verkeerde kant op met de Covid-infecties.
Rutte en de Jonge bespraken vanavond de consequenties en de nodige aanpassingen van de regels. Er kan
natuurlijk verschillend over gedacht worden, maar als Ouderencontact-organisatie hechten we er aan
voorzichtig te zijn. Iedereen moet zich veilig voelen bij de Trigon-bijeenkomsten en die bijeenkomsten mogen
geen bron van besmetting zijn. We zullen daarom de komende weken regelmatig bij binnenkomst vragen te
bevestigen dat je volledig gevaccineerd bent.
Anderhalve meter afstand houden, en mondkapjes dragen zien we als ondoenlijke maatregelen, bij de Trigonbijeenkomsten. We kunnen slechts proberen een beetje afstand te houden…..
Dit alles betekent dat het niet mogelijk is waterdicht te controleren. Voel je je daar niet lekker bij, blijf dan
thuis.
De Stuurgroep.

4 november

10.30 Koffie
10.30 Spreekuur Floris Wouterlood, voor problemen met laptops, tablets, smartphones….
11.15 Nieuwsgroep live in Trigon, met Johan Rebergen

11 november

10.30 Koffie
11.15 Excursie met rondleiding Aztekententoonstelling museum Volkenkunde
(Zie toelichting)

18 november

10.30 Koffie
10.30 Spreekuur Floris Wouterlood, voor problemen met laptops, tablets, smartphones….
11.15 Pubquiz, onder leiding van Cas Wiebrens

25 november

10.30 Koffie
11.15 Pierre van Grinsven. “Voorschoten archeologisch bezien”
(Zie toelichting) (Schrijftolk aanwezig)
12.45 Lunch in de Tuin van de Smid.

2 december

10.30 Koffie
10.30 Spreekuur Floris Wouterlood, voor problemen met laptops, tablets, smartphones….
11.15 Anneke Boot: “De ontwikkeling van het vakonderwijs”.
(zie toelichting) (Schrijftolk aanwezig)

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.

Toelichting bij het programma
11 november

Excursie met rondleiding Aztekententoonstelling museum Volkenkunde
De Azteken: een van de iconische
beschavingen uit de wereldgeschiedenis.
Precies 500 jaar geleden kwam er een
eind aan het grote Azteekse rijk door een
handvol Spanjaarden en hun inheemse
bondgenoten. Die gebeurtenis is
aanleiding voor deze grote
tentoonstelling.
Na de koffie in Trigon aankomst om 11.30 uur in Volkenkunde. De rondleiding
start om 11.45 uur en duurt een uur.
Kosten: toegang tot het museum met een toeslag van € 3,- (geldt ook voor
museumkaarthouders) plus bijdrage in de kosten van de rondleiding
(afhankelijk van het aantal deelnemers, maximaal € 6,-). Er kunnen 15
mensen mee met de rondleiding.
Opgave vóór 4 november via de wijktelefoon of het mailadres van het
Ouderencontact.

25 november

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 AWNafdeling Rijnstreek.

2 december

Anneke Boot licht haar presentatie toe:
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.

NB
We hopen, tenslotte, dat de nieuwe persconferentie van 12 november geen aanleiding zal geven het
hierboven gepresenteerde programma vroegtijdig te onderbreken!

