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Doel 

In 2018 is het buurtinitiatief Leiden Zuidwest gestart op initiatief van PKN Zuidwest, RK-kerk Lam Gods en 
het Apostolisch Genootschap met als doel aantrekkelijke bijeenkomsten voor oudere bewoners van de 
wijk Leiden Zuidwest te organiseren die zingeving aan sociale cohesie paren. Desgevraagd werden van 
vele kanten steunbetuigingen ontvangen waaronder voor 2018 een startsubsidie van de gemeente 
Leiden. De stichting Carolusgulden maakte het financieel mogelijk het initiatief in 2019 voort te zetten. 

Uitwerking 

Viermaal per jaar is er een bijeenkomst, telkens op een andere plaats in de wijk om zoveel mogelijk 
mensen in staat te stellen erbij te zijn. We nodigen een spreker uit om in een uurtje te vertellen over een 
onderwerp dat in de opzet past. Daarnaast nodigen we een of meer musici uit om af en toe intermezzo’s 
te spelen. Bij ontvangst krijgen de deelnemers een kopje koffie of thee. Na de inleiding is er een pauze 
met een hapje en een drankje. Hierna gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om groepsgesprekken te 
houden over vragen die gaan over het onderwerp van de inleiding. Afsluiting vindt op verschillende 
manieren plaats. Bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur. De organisatie is 
in handen van Anne Wipkink, Ellis Ezinga, Jan Akerboom en Rob Tijdeman.  

Bijeenkomsten in 2019 

Op 22 februari vond de eerste bijeenkomst plaats in de grote zaal van het verzorgingstehuis Rijn en Vliet. 
Spreker was deze keer wijkagent Eric van Dommelen die sprak over zijn werk als wijkagent en over zijn 
hobby om kinderen uit arme gezinnen met kerst een geschenk te bezorgen. De muzikale inbreng werd 
verzorgd door Judien Luinenburg die liederen zong daarbij zichzelf begeleidend op de gitaar. Er waren 35 
deelnemers. 

Op 21 mei vertelde Marianne Van Velzen over haar werk als Leids stadsdichter en las ze gedichten voor 
in het gebouw van Apostolisch Genootschap. Het ensemble Zoethout zorgde voor de muzikale omlijsting. 
Er waren 52 deelnemers. 

Op 27 augustus sprak Annet Gijsman van de stichting Radius Leiden over het thema levensplezier in de 
grote zaal van complex Rosenburch. Casper van Dongen zorgde met vioolspel voor muzikale 
onderbrekingen. Deze middag begroetten we 48 deelnemers. 

De laatste bijeenkomst van 2019 vond plaats in de grote zaal van verzorgingstehuis Haagwijk op 26 
november. Naar aanleiding van het feit dat Leiden 10 jaar compassiestad is en dit in deze maand gevierd 
werd, was ds. Ad Alblas, een van de initiatiefnemers, de spreker. Pianiste Mieke Verduijn luisterde het 
geheel muzikaal op. Deze keer waren er 36 deelnemers. 

Alle keren waren er vrijwilligers die zorgden voor ontvangst, het ronddelen van hapjes en drankjes, het 
leiden van gesprekken, financiële afwikkeling, enz. Elke keer schreef Eddo Velders een artikel dat een 
week voor de bijeenkomst in het Leids Nieuwsblad verscheen en gebaseerd was op een interview met de 
spreker en soms ook contact met de musici. Verder werd de aandacht op de bijeenkomsten gevestigd 



door aankondigingen in kerkbladen en posters die rondgebracht en opgehangen werden op plaatsen 
waar veel mensen komen (zie bijlagen). 

Dank 

We danken de stichting Carolusgulden en de vele vrijwilligers voor hun bijdragen in het achterliggende 
jaar en voor de mogelijkheid het initiatief in 2020 voort te zetten. 

 

19 februari 2020 

Anne Wipkink, Ellis Ezinga, Jan Akerboom, Rob Tijdeman 

 

 


