Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, september 2021
correspondentieadres:
website:
email:
telefoon:

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

Ten aanzien van het programma
Eindelijk is er licht aan de horizon. De Cov-19 vaccinatiegraad is inmiddels zo hoog en de transmissie zo veel
lager dat OMT en kabinet verwikkeld zijn in ingewikkelde discussies over wanneer en hoe vergaand
versoepelingen in het beleid mogelijk zijn. Als Ouderencontact dachten we dat verreweg de meesten van ons
inmiddels gevaccineerd zijn en dat het nu tijd is om met gepaste voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen
onze donderdagochtend bijeenkomsten bij Trigon weer te hervatten. We stellen voor dat binnen de
volgende kaders te doen:
•
•
•
•
•

•
•

We gaan er van uit dat je alleen komt wanneer je volledig gevaccineerd bent. We gaan dat echter
niet controleren.
Je komt op eigen verantwoordelijkheid. Aarzel je, wacht dan nog even!
Heb je een van de bekende verschijnselen die zouden kunnen duiden op een Corona-infectie, kom
dan niet.
Het is prettig wanneer je uiterlijk dinsdagavond voor de donderdagochtend bijeenkomst laat weten
of je overweegt te komen (indien mogelijk per mail, anders per telefoon).
We doen ons uiterste best zitplaatsen en koffiedrink-tafels zo te organiseren dat we passend afstand
van elkaar kunnen houden. We gaan er van uit met 20-25 mensen terecht te kunnen. Formeel 1,5 m
afstand houden zal echter niet helemaal lukken. Melden teveel mensen zich aan dan zullen we
sommigen moeten teleurstellen. Meld je dus op tijd!
Voor desinfectie van tafels etc. wordt gezorgd. Desinfectie voor je handen is aanwezig.
We proberen optimaal te ventileren. Met open deuren dus. Houd daar rekening mee.

Koffiezetters gezocht!
Nu de Trigon-bijeenkomsten weer starten kunnen we nog koffiezetters gebruiken. Wie vindt het
leuk om op donderdagochtend af en toe voor de koffie te zorgen? Alleen of met z’n tweeën. Alle
benodigde apparatuur is aanwezig. Ook voor koffie en toebehoren wordt gezorgd. Er wordt een
koffierooster gemaakt. Als voldoende mensen zich aanmelden ben je om de zes of zeven weken aan
de beurt. Meld je aan bij info@ouderencontactprofburgwijk.nl of telefoon 06-51140158.

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.

En dan het programma voor de komende weken, voor zover geen ingrijpende wijzigingen in de Coronasituatie…. We pakken de draad dus weer op. Eerst koffie, dan een programma, al dan niet met schrijftolk.
De komende maand een drietal lezingen en een Nieuwsgroep-gesprek. Live nu, en niet meer online!
Mocht de Corona-situatie en het daarmee verband houdende overheidsbeleid zodanig veranderen dat we
toch van onderstaand programma moeten afwijken, dan laten we dat tijdig weten.

16 september

Herstart met een feestelijk tintje van ons Trigonprogramma.
10.30 koffie
11.15 Jeroen Oorsprong, molenaar, vertelt over de Wereld achter de Wieken.
(Zie toelichting) (Schrijftolk aanwezig)
Ook nemen we afscheid van afgetreden stuurgroepleden Carolien Polderman en Rita de Boer

23 september

10.30 Koffie
11.15 Jacqueline Schoonwater vertelt over de Bakkerij. (Zie toelichting) (Schrijftolk aanwezig)

30 september

10.30 Koffie
11.15 Joke Vos, de Stem van Leiden.
12.45 Lunch in de Tuin van de Smid.

7 oktober

(Zie toelichting) (Schrijftolk aanwezig)

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

Toelichting op het programma
16 september: Jeroen Oorsprong is molenaar op de korenmolen in Wassenaar en op de Grosmolen in
Hoogmade. Hij zal een voordracht geven over windmolens in Nederland, met aandacht voor
de techniek van de korenmolen in historisch perspectief. Daarnaast zal hij vooral ook de
betekenis van de molen als cultureel erfgoed belichten. Tenslotte focust hij op de negen
windmolens die momenteel nog binnen de Leidse gemeentegrenzen staan.
23 september: Wellicht kent u De Bakkerij, een plek in de stad voor hulp en dienstverlening.
Jacqueline Schoonwater werkte er van 1988 tot haar pensioen in 2018. Maar wat gebeurt er
eigenlijk in die oude armenbakkerij van de Protestantse kerk? Aan de hand van een
PowerPoint presentatie met geschiedenis en heden, krijgt u een indruk van het werk dat
daar door vele vrijwilligers en professionals wordt gedaan voor mensen die vaak “buiten de
boot vallen”. De dak- en thuislozen, de vluchtelingen, de ongedocumenteerden, de
verwarde, de eenzame……..(Nu al nieuwsgierig? www.debakkerijleiden.nl).
30 september: Joke Vos over het project De stem van Leiden: “Wilt u vertellen over vroeger?”
Levensverhalen van ‘gewone’ Leidenaren zijn er heel veel, maar tot nu toe nog nauwelijks
bewaard voor volgende generaties. Waarom is uw verhaal belangrijk? We hopen door de
verhalen een kleurrijk beeld te krijgen van het verleden.

En verder:
Schrijftolk
Omdat er onder onze populatie nogal wat slechthorenden zijn, streven wij ernaar bij lezingen met behulp
van een schrijftolk de gesproken tekst op het beeldscherm te projecteren. Als je denkt baat te hebben bij
regelmatige aanwezigheid van een schrijftolk, laat dat even weten! Dan proberen we er voor te zorgen dat
zo’n schrijftolk aanwezig is.

Chikung
De Chikunglessen op dinsdag- en donderdag-ochtenden beginnen weer. Staand en ook zittend. Om de
continuïteit veilig te stellen zou het fijn zijn nog een enkele nieuwe deelnemer te mogen verwelkomen.
Contact: Marbo Hieminga, tel. 06-40381145, marbo@marbohieminga.nl , of Ton Polderman tel 06-22555831
ampolderman@xs4all.nl

Het Woondossier
Al sinds de beginjaren van het Ouderencontact streven we naar de ontwikkeling van mogelijkheden voor
gemeenschappelijk wonen voor ouderen in de wijk. Dat wil dus niet erg vlotten. Met betrokken ambtenaren
kwamen we een heel eind met plannen voor een complex van een kleine twintig appartementen aan de
Lammenschansweg en de wethouders Damen en Spijker van Welzijn en Wonen betonen zich overtuigde
voorstanders van geclusterd wonen op wijkniveau maar vertragingen stapelen zich op.
Nog steeds geven we de moed niet echt op. Nog steeds tonen beide wethouders zich hoopvol positief maar
wat van die opstelling resten zal in een nieuw te vormen college, na de gemeenteraadsverkiezingen van
voorjaar 2022 is nog ongewis. We doen ons best ontwikkelde ideeën op tijd verankerd te krijgen. Een
voorlopig laatste afspraak met de wethouders staat op stapel. De komende gemeenteraadsverkiezingen
nodigen uit lucht te geven aan frustratie en boosheid. We hopen dat daar geen reden voor gaat zijn….
Ondertussen pleiten we er steeds weer voor dat er meer aandacht komt voor levensloop bestendige
woningen voor Ouderen. In de Woonvisie van de gemeente zoals door de Raad aangenomen in 2019 wordt
erkend hoezeer er juist voor senioren een enorm tekort aan passende woningen zal ontstaan. Niettemin
ontbreekt overtuigend beleid om de consequenties onder ogen te zien. Voor verschillende doelgroepen
(voor studenten bijvoorbeeld) is er een doelgericht woonbeleid. Maar niet voor ouderen.
Onze terugkerende pleidooien daar iets aan te doen leidden ertoe dat verschillende ontwikkelaars ons laten
weten dat zij bij de ontwikkeling van nieuwe appartementencomplexen wel degelijk speciale aandacht
hebben voor leeftijdsbestendige woningen voor ouderen. Niet in onze wijk; wel elders in Leiden. Nu ons
eigen project zo veel vertraging oploopt geven we hieronder een korte schets met verwijzingen naar wat
elders in de stad op stapel staat.
•

•

•

Tussen de Zoeterwoudseweg en de Trekvliet wordt een groot appartementencomplex gebouwd: “de
Watergeus”. Sociale woningen, middeldure huur- en koop-appartementen; van 452 tot 200 m2. Het
worden luxe appartementen met een tuin tussen bebouwing en Trekvliet. Een deel van de
koopwoningen wordt samen met de kopers ontwikkeld in “mede-opdrachtgeverschap”.
https://www.nieuwbouw-leiden.nl/project/14632/watergeus/
Een ander groot project, eveneens met levensloopbestendige appartementen in de sociale sector en
ook huur en koop=appartementen wordt door de zelfde ontwikkelaar voorbereid in de Mors:
https://rijnboutt.nl/portfolio/vondel-en-de-zwaan/
Een derde project waar de ontwikkelaar onze aandacht voor vraagt is Patio in Oegstgeest.
https://www.nieuwbouw-oegstgeest.nl/project/13808/patio/

Als Ouderencontact-Profburgwijk ijverden we voor een complex van levensloopbestendige woningen in de
eigen wijk, en streefden we naar een vorm van groepswonen. De hierboven genoemde appartementen in
voorbereiding liggen dus buiten de wijk en richten zich niet op enige vorm van voortborduren op de door het
Ouderencontact gesmede banden. Het Ouderencontact apprecieert de pogingen van de ontwikkelaar van
bovengenoemde appartementencomplexen maar laat zich daar verder niet mee in. We noemen deze
ontwikkelingen omdat het met ons eigen project zo langzaam gaat. Voor verdere informatie kan je terecht
bij FSD (https://fsd.red/). Niet bij ons.

