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In het jaar 2016 – het derde volle jaar van ons bestaan als organisatie – hebben we een
nieuw ritme gevonden.
Wekelijks op donderdagochtenden was er een bijeenkomst in Trigon. De donderdagochtend
bijeenkomsten worden steeds beter bezocht. Vooral de diverse presentaties, het politiek
café en de nieuwsbesprekingen trekken telkens weer nieuwe bezoekers. Op alle
donderdagen dat we door schoolvakanties of studiedagen daar niet terecht konden, hebben
we koffiegedronken bij de Tuin van de Smid. De laatste donderdag van de maand is er steeds
een lunchbijeenkomst in de Tuin van de Smid.
Naast deze vaste structuur hebben we


In de zomervakantie een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe aanmelders
georganiseerd; voor die bijeenkomsten nodigen we de nieuw ingeschrevenen
persoonlijk uit.



In het najaar in samenwerking met de Wijkvereniging op een zondagmiddag een
lezing in de Vredeskerk georganiseerd: Prof. Ruurd Halbertsma, hoofdconservator
van het Rijksmuseum voor Oudheden.



In de loop van 2016 is met een actieve groep gewerkt aan een nieuw Wijkkompas
2016-2017. Weer goede samenwerking met Beau Design. Verspreiding naar alle 65plussers in de wijk werd verzorgd door de gemeente. Dat leverde organisatorische
problemen op die uiteindelijk werden opgelost.



Naast de bestaande Chikung-lessen op donderdag is een tweede groep gestart op
dinsdagochtenden.



In 2016 werd langzamerhand consequent rond de eerste van de maand de
Nieuwsbrief van het Ouderencontact verstuurd. Eind 2016 naar ruim 300 adressen.
Digitaal naar driekwart van hen, geprint en in de brievenbus bezorgd bij de overige
70.



De verschillende huiskamerkringen (leeskring, historische leeskring,
verhalenschrijfkring, kring levensvragen, kring biologische vragen) en de beide
excursiegroepen leidden ieder een levendig bestaan met regelmatige bijeenkomsten
(meestal ongeveer eens per 4 tot 6 weken).

In het vroege voorjaar van 2016 heeft de gemeente Leiden een schriftelijke enquête
verspreid onder alle 65+bewoners van de Profburgwijk. Daarin ging het om vragen over het
langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. De enquête is door 55% van de ouderen
ingevuld teruggestuurd. De uitkomsten zijn besproken tijdens een bijeenkomst in september
in de Vredeskerk, met allerlei betrokken instanties, georganiseerd door de gemeente Leiden.
Er moet een vervolg komen over de concrete behoeften die er blijken te zijn. De
samenwerking met de gemeente hierbij is moeizaam verlopen. In 2017 zal er nog veel werk
moeten worden verzet. Er werd al een begin daarmee gemaakt.
Gehoorproblemen zijn een veelvoorkomend probleem bij de ouderen die de Trigonbijeenkomsten bezoeken. Met behulp van vrijwillige bijdragen van vele wijkbewoners en
steun van Fonds 1818 werd nieuwe geluidsapparatuur aangeschaft. Die apparatuur voldoet
bijzonder goed zowel bij lezingen als bij Nieuwsgroep-besprekingen rondom de tafel. We zijn
ook in gesprek gegaan over de mogelijkheden de akoestiek te verbeteren in de koffieruimte.
De Stuurgroep heeft in 2016 regelmatig om de zes tot acht weken overleg gehad met het
Sociaal Wijkteam. Daarnaast ook overleg met de Radius-verantwoordelijke aan het
Professorenpad. We hebben een bezoek gebracht aan het BOP (Buurt ontmoetingspunt) van
Libertas aan de Herenstraat. Een dergelijke BOP voor de Burgemeesterswijk zou ook
belangrijk kunnen zijn, gezien de loopafstand vanuit deze wijk naar de Herenstraat.
Er is in 2016 weer goed samengewerkt met de Wijkvereniging in de organisatie van een
lezing, en bij het werken aan bepaalde dossiers zoals de invoering van een nieuw
parkeersysteem, met een nieuwe bezoekersregeling.
De Stuurgroep bestond in 2016 uit Carolien Polderman (voorzitter) / Rita de Boer (secretaris)
/ Hanneke Tielen (penningmeester)/ Jan de Bruijne (Trigon, Chikung en ander initiatieven) /
Ton Polderman (geluidstechniek en Wijkkompas).
Een Trigoncommissie, bestaande uit Johan en Anneke Rebergen, Jan de Bruijne, Rita de Boer
en Carolien Polderman zorgde voor de programma’s. Johan maakte zich weer onmisbaar
met zijn beheer van de stempelkaarten en de leiding van de Nieuwsgroep.
Floris Wouterlood was ook dit jaar, eens per 14 dagen op de donderdagochtend, onmisbaar
met hulp bij vragen over I-pads en mobiele telefoons, en zelfs algemenere
computerproblemen.
Met de Ouderengroep van de wijk Levendaal-Oost onderhielden we collegiale contacten.
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