Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, maart 2016
correspondentieadres:
website:
email:
telefoon:

Asserstraat 66 2313 GH, Leiden
www.ouderencontactprofburgwijk.nl
info@ouderencontactprofburgwijk.nl
06-57702800 (’s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur)

In deze Nieuwsbrief vindt u





Een uitnodiging mee te werken aan de redactie van het Wijkkompas 2016-1017.
Een korte rapportage over “Zoeterwoudsesingel 34”.
Het Trigon-programma met toelichting voor maart
Het jaarverslag van de Wijkgroep Ouderen over 2015
Een geprinte versie voor hen die geen mailadres hebben. Anderen kunnen het jaarverslag 2015 vinden op
onze website (www.ouderencontactprofburgwijk.nl) onder “Rapportages”.
Een financieel verslag over 2015 en een begroting 2016 komen beschikbaar na de ledenvergadering van de
Wijkvereniging Profburgwijk in maart.

Hulp gevraagd bij de redactie van het nieuwe Wijkkompas
Het is de bedoeling rond 1 september 2016 een nieuw Wijkkompas klaar te hebben en te verspreiden.
 Om die nieuwe versie inhoudelijk zo goed en nuttig mogelijk te maken is ieders hulp heel
belangrijk: heeft u suggesties over indeling, adressen die we zouden moeten opnemen of die
beter weg kunnen? Laat het ons weten! (per mail, brief of telefoon: zie briefhoofd).
 Het nieuwe Wijkkompas zal in ieder geval als gedrukt boekje beschikbaar komen, net zoals de
vorige jaren. Daarnaast maken we nu ook gebruik van onze website: een digitale versie zal daar
op verschijnen. We gaan mee met de tijd, die digitale versie biedt extra mogelijkheden, en
vraagt extra werk. Hulp stellen we dus erg op prijs!
 Om het nieuwe wijkkompas op te bouwen en dat zo goed en zo kwaad als dat kan zonder
fouten te doen, willen we een klein redactieteam vormen. Wie doet mee? Neem contact:
redactie@ouderencontactprofburgwijk.nl of telefonisch met Ton Polderman (071-5144295).
 En tenslotte: om het nieuwe Wijkkompas ook qua vormgeving weer een mooi boekje te laten
worden, zijn we heel blij met de financiële steun die het bestuur van de wijkvereniging ons
heeft verleend!

Wonen op Zoeterwoudsesingel 34
De afgelopen weken heeft de Woongroep van Ouderencontact Profburgwijk contact gehad met de
projectontwikkelaar Vorm, de nieuwe eigenaar van het voormalige Lidwinahuis op de Zoeterwoudsesingel nummer
34. Toen Vorm belangstelling bleek te hebben voor contact met eventueel toekomstige bewoners hebben we in
twee groepen als ouderen uit de wijk gepraat over onze Droomwensen. Daarbij bleek dat sommigen van ons zouden
willen huren en vele anderen willen kopen. Bovendien bleek dat sommigen veel belang zouden hechten aan een
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte terwijl sommige anderen daar om financiële redenen niets voor zouden
voelen. Na een voorlichtingsbijeenkomst op 26 januari jl. voor potentiële belangstellenden maakt de architect van
Vorm een nader ontwerp voor herenhuizen en appartementen in het gebouw. Vorm rekent niet op veel
belangstelling uit de wijk.
Als Ouderencontact Profburgwijk stellen we vast dat het onderling contact geen gemeenschappelijke wens heeft
opgeleverd (zie boven). We rekenen erop dat wijkgenoten direct contact zullen houden met Vorm en eventueel zelf
contact zullen zoeken met wijkgenoten die vergelijkbare verwachtingen hebben van het wonen daar. Wij volgen
e.e.a. maar spelen geen actieve rol meer.
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Geen programma vanwege de schoolvakantie
10.00 Geen koffie in het Trigon-gebouw maar in de Groenesteeg
10.30 Excursie Begraafplaats Groenesteeg (zie toelichting !!)
Aansluitende films worden op 7 april vertoond. Zie hieronder!
10.30 Koffie
11.15 Politiek café met Moniek van Sandick: onderwerp is dit keer de gemeentelijke
“retailvisie” die gevolgen heeft voor de winkels in de buitenwijken zoals in onze wijk.
Wat gaat de gemeenteraad besluiten en wat vinden wij daarvan? Zie verder de
toelichting op de volgende bladzijde.
10.30 Koffie
10.30 Ondersteuning bij tablet, laptop en telefoon
11.15 Nieuwsgroep/Bloemschikken
10.30 Koffie
11.15 Excursie Naturalis (Zie toelichting!)
10.30 Koffie
10.30 Ondersteuning bij tablet, laptop en telefoon
11.15 Jeu de Boules / spelletjes
12.30 Lunch, deze keer verzorgd door …..
Films te vertonen door Wouter de Bruijne en Pim Perquin
De films sluiten aan bij de excursie van 3 maart naar begraafplaats de Groenesteeg
Edy en Adri Gittenberger: Bhuttan, een bijzonder land
Nieuwsgroep en Bloemschikken
Geen programma vanwege de schoolvakanties

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,
bloemschikken, “politiek café” waar we onder leiding van raadslid Moniek van Sandick Leidse zaken bespreken, etc.
Tussen 10.30 en 11.15 uur op de eerste en derde donderdag van de maand kan ieder met tablet- smartphone- of laptopproblemen voor hulp terecht.
Voor de entree brengen we € 2,50 in rekening. Daarvoor krijg je dus koffie, is de tablet-ondersteuning beschikbaar, en kan je
deelnemen aan het programma van 11.15 tot 12.30.
Op de laatste donderdag van de maand is er een lunch. Die wordt steeds door iemand anders voorbereid en aangekleed. De
kosten daarvoor zijn een extra € 5,00.

Toelichting op de activiteiten van het Trigon-programma

3 maart: Excursie Begraafplaats Groenesteeg
Op 3 maart 2016 gaan we op bezoek bij begraafplaats Groenesteeg (adres: Groenesteeg 126). We krijgen
een rondleiding langs graven van hoogleraren, burgemeesters en andere bijzondere personen. Voorafgaand
aan de rondleiding zal iets worden verteld over de begraafplaats, en meer in het bijzonder over een aantal
hoogleraren en burgemeesters die op Groenesteeg begraven zijn en naar wie straten in de Profburgwijk zijn
vernoemd.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00-10.30 uur: inloop en koffie in de aula van de begraafplaats
10.30-11.00: inleiding in de aula
11.00-12.00: rondleiding langs graven
Voor de goede orde: er wordt niet eerst koffie gedronken op Trigon, we gaan rechtstreeks naar
begraafplaats Groenesteeg. Voor iedereen die dat prettiger vindt, is vervoer mogelijk. Graag telefonisch
melden. Voor wie met eigen transport komt, is vooraf opgeven niet noodzakelijk.
De kosten van deelname zijn afhankelijk van het aantal deelnemers maar zullen –naar verwachting– niet
meer dan € 5,00 bedragen.

10 maart: Politiek café met Moniek van Sandick
De winkeliers in de Van 't Hoffstraat en de Zeemanlaan, maar ook die van de Herenstraat en de Doezastraat
zijn buitengewoon boos over de zgn. Retailvisie van de Leidse regio. De Retailvisie legt een visie vast op de
plekken waar in de Leidse regio winkels mogen zijn en in de toekomst mogen komen.
Nut en noodzaak van de Retailvisie en een mogelijk effect daarvan op onze wijk zal uitgelegd worden door de
heer Vahit Köroğlu, gemeenteraadslid voor D’66. Natuurlijk is er weer volop ruimte voor vragen en een
debat. U bent van harte welkom!

24 maart: Excursie Naturalis
Tijd: vertrek vanuit Trigon 11:00 uur, aanvang rondleiding Naturalis 11:30 uur. Duur rondleiding: 1 uur.
Bij de ingang van Naturalis worden wij ontvangen door mevrouw Ellen van der Voort. Zij is bioloog en gids in
Naturalis. Zij zal een rondleiding geven in het museum met als thema 'de evolutie en het ontstaan van
soorten in relatie tot de continenten en het klimaat'.
Maximum aantal: 15 deelnemers. Opgeven via wijktelefoon.
De toegang is gratis voor ieder met een museumjaarkaart. Voor wie geen museumjaarkaart heeft: €12,00.
Parkeren: parkeerplaats Naturalis 5 euro (alleen met toegangskaartje Naturalis). Parkeerplaatsen voor
mindervaliden direct bij de ingang aan de Pesthuislaan.
Rolstoel: rolstoelen zijn ter plekke beperkt beschikbaar in het entreegedeelte. Reserveren is mogelijk. Per
rolstoelgebruiker kan één begeleider gratis mee het museum in. Mocht u een rolstoel willen reserveren, laat
dat via de wijktelefoon weten; dan wordt een rolstoel voor u gereserveerd.

