Bij het Wijkkompas 2018-2019

Belangrijke veranderingen ten opzichte van Wijkkompas ’18-‘19
Allereerst: Veel van de in het vorige Wijkkompas opgenomen adressen
bestaan nog wel maar zijn nu vanwege de lockdown niet of moeilijk
bereikbaar. Die adressen hopen de draad weer op te pakken zodra dat kan.
In de lijst hieronder concentreren we ons op die adressen die opgeheven zijn
of waarvan het niet duidelijk is of en hoe die na de lockdown weer tot leven
komen.

Het is hoog tijd voor een nieuwe uitgave van het Wijkkompas.
Een rondgang langs de verschillende adressen zoals opgenomen in de versie
2018-2019 leerde dat er in deze Corona-tijd teveel onduidelijkheid is om nu
een nieuwe druk uit te brengen. In plaats daarvan geven we hierbij een
aantal aanvullingen en correcties bij de vorige druk.
Misschien heeft u de vorige druk nog bij de hand. Voeg deze aanvullingen er
dan bij. In ieder geval is de vorige versie terug te vinden op de website van
het Ouderencontact. Kunt u daar niet makkelijk bij, laat het dan weten dan
bezorgen we u een eenvoudige fotokopie van de vorige druk.
Voorjaar 2022 hopen we wèl een nieuwe druk te verzorgen!

Hoofdstuk 1: Algemene adressen en websites.
• In juli 2020 vond een ingrijpende reorganisatie plaats van het
welzijnswerk in Leiden. De meeste activiteiten van Radius en Libertas
zijn overgenomen door “Incluzio”. Door de Corona-crisis kwam de
uitvoering ervan echter nog maar heel gedeeltelijk tot stand. Veel
ligt nu stil en wat na de Corona-crisis weer wordt opgepakt is nog
onduidelijk.
Voor vragen is het beste contact: Fransje Barnard, 06-20360815
(wijkcentrum Herenstraat)
• Het Sociaal Wijkteam heeft geen inloopspreekuur meer. Neem
eventueel telefonisch persoonlijk contact op: 071-5164905.
• Het brede aanbod van diensten beschikbaar bij de Activite
Ledenorganisatie ligt vanwege de Corona grotendeels stil. Voor
details: bel 071-5161415.
Hoofdstuk 2, Klussen in en rondom huis.
• De diensten van wijkbewoner Cornelis Schenk zijn niet langer
beschikbaar
• Hetzelfde geldt voor die van Hermien Teske, voor kledingreparaties.
• Het repaircafé van de BOP, Herenstraat 61, blijft vanwege de Corona
voorlopig dicht.
Hoofdstuk 4: Computerhulp.
• Het nieuwe telefoonnummer van Student aan Huis is 088-2200200.
• Radius Internetcafé aan het Professorenpad is gesloten.

•

Nieuw adres voor computerondersteuning: “Devlin IT”. fel 0202141043. Professioneel adres gevestigd in Amsterdam; diensten
online; zonodig aan huis. Ook in Leiden.

Hoofdstuk 5: Boodschappen.
• Troefmarkt Roomburgerlaan is en blijft gesloten
• Nieuwe adressen: Behalve de Bezorgservices van AH en Spar zijn nu
ook die van Plus en Picnic actief in de wijk: www.plus.nl (tel 0800222443) en www.Picnic.nl.
Hoofdstuk 6: Maaltijden.
• Nieuw adres: “Uitgekookt”. Dagverse maaltijden,
https://uitgekookt.nl
• Nieuw adres: De Kook Ster, Leiden: Dagverse maaltijden,
https://www.dekook-ster.nl
• Thuislinq lijkt niet meer te bestaan
Hoofdstuk 7: Vervoer.
• Een nuttig nieuw adres: “De fietsende maker”, mobiele
fietsenmaker die aan huis je fiets komt repareren.
www.fietsendemaker.nl; Sven Blok 06-41351008.
Hoofdstuk 8: Bewegen.
• De Chikung lessen van het Ouderencontact liggen voor onbepaalde
tijd stil. In regelmatig contact met docent Marbo Hieminga zijn we
op zoek naar een herstart zodra dat kan.
• De toekomst van de seniorengymnastiek zoals die door Radius werd
georganiseerd is nog onduidelijk door Corona en de overname door
Incluzio.
• De Vitalityclub, bewegen in het Roomburgerpark, ligt al bijna een
jaar stil; wordt weer opgepakt zodra dat kan.
• Een nuttig nieuw adres: IVN-excursies. Voorlopig echter niet
mogelijk. Wanneer de Lockdown-maatregelen enigszins worden
teruggedraaid: neem contact met Bep van Houten, tel 06-29052759.

Hoofdstuk 9: Gezelligheid en Bezoek aan huis.
• De donderdagochtend-bijeenkomsten van het Ouderencontact
kunnen voorlopig niet worden hervat. Zodra daar verandering in
komt laten we het weten in de Nieuwsbrief.
• Sensoor bestaat niet meer onder die naam; er heeft een
naamsverandering plaatsgevonden. Neem contact met
www.deluisterlijn.nl. Het telefoonnummer is onveranderd: 09000767.
Hoofdstuk 10: Uitgaan en excursies
• De Wandelgroep Halfuurtje van Hermien Teske is als zodanig
opgeheven.
• Wat de toekomst van de Plusbus gaat zijn is nog onduidelijk vanwege
Corona.
Hoofdstuk 12: Winkelen.
• Snijders, Hoge Rijndijk 114 is definitief gesloten.
• Boodschappenservice Radius: Nu gestopt. Of de service hervat gaat
worden, is voorlopig onduidelijk.
Hoofdstuk 13: Administratie en financiën.
• Het telefoonnummer van Humanitas voor Thuisadministratie is
gewijzigd: 06-82012869.
• De website van Regelzorg voor rijbewijskeuringen is veranderd:
www.voordeligerijbewijskeuring.nl
Hoofdstuk 14: Rechtshulp
• Juridisch Loket Leiden: is steeds onbereikbaar. Voortzetting
onduidelijk.
• Erfenissupport van Mw Mr Wencke van Dijk vervalt.
• Informatielijn Notarissen vervalt.

Hoofdstuk 15: Overlast, Zorgen en Leefomgeving.
• De nieuwe Wijkagent is Kees Zwaan; bereikbaar via telefoon 09008844
• Ouderenombudsman; nieuw telefoonnummer en nieuwe website:
0800-1325, en www.ouderenombudsman.nl/contact/index
• Buurtbemiddeling valt niet meer onder Libertas maar sinds 1
november 2020 onder Kwadraad. De contactmogelijkheden zijn dus
veranderd: bel 088-9004000 of mail met
buurtbemiddeling@kwadraad.nl.
• Sensoor bestaat niet meer onder die naam; er heeft een
naamsverandering plaatsgevonden: Neem contact met
www.deluisterlijn.nl. Het telefoonnummer is onveranderd: 09000767.

€Hoofdstuk 17: Huishoudelijke Hulp
• Thuislinq bestaat niet meer als benaderbaar adres voor
huishoudelijke hulp.
• Uw Assistent, zie hierboven hoofdstuk 16.

Hoofdstuk 16:Rondom Zorg en Verpleging
• De eigen bijdrage voor WMO-hulp is niet meer afhankelijk van
vermogen en inkomen zoals vermeld in het vorige Wijkkompas maar
bedraagt nu € 19,00 per maand.
• Nuttig nieuw adres: “Fleur de Dag”. Ouderenbegeleiding en
gezelschap op maat. Email: info@fleurdedag.nl Contactpersonen:
Pauline Muller 06-55381539 en Ellen Devilee 06- 3064 4394 .
• Nuttig nieuw adres: “Uw Assistent”. Uw Assistent regelt
Huishoudelijke Hulp, Gezelschap en Begeleiding, Tuinhulp, Klushulp
en Mantelzorgondersteuning, En nog veel meer... Degelijke
commerciële organisatie; bijdrage variërend van € 18-22/uur.
Mail: www.uwassistent.nl tel. 085-2013072.
• Saar aan Huis: bereikbaarheid veranderd: : 071-2001644,
www.saaraanhuis.nl en leiden@saaraanhuis.nl
• Nuttig nieuw adres: Senior Service. “Kiest u voor Senior Service, dan
kiest u voor totale ontzorging”. Zeer professionele organisatie; niet
goedkoop maar fiscale mogelijkheden om kosten beperkt te
houden. Maandelijks opzegbaar lidmaatschap € 9,95/mnd. Tel 08001969; www.seniorservice.nl

Hoofdstuk 20: Mantelzorg
• “Wij zijn Eva” bestaat niet meer als zodanig. Mantelzorgers die
zorgen voor een inwoner van Leiden, of die in Leiden wonen en
zorgen voor iemand buiten Leiden, kunnen met ingang van 1
november 2020 voor ondersteuning terecht bij Incluzio:
www.incluzioleiden.nl. Neem contact op met Fransje Barnard, tel
06-20360815.
• Mezzo, bestaat niet meer onder deze naam. De “Landelijke
Vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste” is
nu bereikbaar onder tel 030-7606055, www.mantelzorg.nl.
• De Lorentzhof is niet meer beschikbaar als “zorghotel”.

Hoofdstuk 18: Voorzieningen aan huis
• De bereikbaarheid van Vegro is veranderd: tel. 0252-755357 of
0900-2887766.
• Het telefoonnummer van de Thuisleefgids is veranderd: 0333302508.
• Foto Korenhof wilde liever niet meer worden opgenomen in
volgende druk van het Wijkkompas.
• Hooridee is geen nuttig adres meer voor het Wijkkompas.

Hoofdstuk 21: Rondom het Levenseinde
• Nieuw adres: Uitvaartbloemiste Diana Kulk, Levendaal 132
2311 JP Leiden. Tel: 071-5426333 www.uitvaartbloemenkulk.nl.
• Landelijk Steunpunt Verlies: het telefoonnummer is veranderd:
033-4616896.

