Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, december 2018
correspondentieadres:
website:
email:
telefoon:

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

In deze Nieuwsbrief vindt u




Het Trigon-programma voor december 2018 plus toelichting.
Een toelichting op een nieuw aanspreekpunt in Trigon voor praktische zaken en problemen: “Meer dan het
Wijkkompas” (het verslag heeft al in de vorige nieuwsbrief gestaan).
Activiteiten van bevriende organisaties …..

6 december

13 december

20 december
27 december
3 januari

10.30 Koffie
10.30 Steun bij tablet en laptopproblemen door Floris Wouterlood
11.15 Excursie Museum voor Volkenkunde: Bali
Vooraf opgeven bij de wijktelefoon of per mail. Verzamelen om 11.20 uur in de hal van
het Museum voor Volkenkunde. Museumjaarkaart meenemen. Kosten voor de gids
afhankelijk van aantal deelnemers, ca € 7,-10.30 Koffie
10.30 Steun bij praktische vragen en problemen: Meer dan het Wijkkompas. Zie toelichting.
11.15 Nieuwsgroep
10.30 Koffie met eindejaars-extra’s
Van Kooten en de Bie laten zich nog eens van hun beste kant zien…!
10.30 Geen Trigon: Koffie bij de Tuin van de Smid voor wie zijn handen vrij heeft….
10.30 Geen Trigon: Koffie bij de Tuin van de Smid voor wie het Ouderencontact-jaar al
beginnen wil.

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 € 2,50 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.

Toelichting op het programma
6 december: Excursie museum voor Volkenkunde: Bali
Vooraf opgeven bij de wijktelefoon of per mail. Verzamelen om 11.20 uur in de hal van het Museum voor
Volkenkunde. Museumkaart meenemen. Kosten voor de gids afhankelijk van aantal deelnemers, ca € 7,--

13 december: Nieuw: aanspreekpunt voor praktische vragen en problemen: meer dan het Wijkkompas!
Soms zijn er vragen of praktische zaken waar je ook met het Wijkkompas in de hand niet uitkomt. Dan is het
goed te weten dat je in Trigon bij elkaar terecht kunt en dat iemand meedenkt over oplossingen.
De afgelopen tijd hebben zich een paar van dit soort zaken voorgedaan. Er was bijvoorbeeld een vraag over
het gebruik van de OV-chipkaart, als je dat nog nooit gedaan hebt; dan is het fijn als iemand met je wil
oefenen. Of als je hulp wilt bij het instellen van de bezoekers-parkeerapp. Voor wie geen computer heeft kan
het handig zijn als iemand helpt via zijn of haar pc iets op te zoeken of samen met je te regelen. Bij een
gesprek in het ziekenhuis kunnen “een paar extra oren” van belang zijn. Het kan heel prettig dan niet alleen
te staan.
Onder het kopje “Meer dan het Wijkkompas” zorgen we er met een groepje wijkgenoten voor dat iemand
beschikbaar is bij de Trigon-bijeenkomsten om mee te denken bij dit soort vragen.
Voor acute zaken blijft natuurlijk gelden: bel de wijktelefoon 06-57702800 (’s morgens tussen 9.30 en 11.30
uur) of stuur een mailtje naar info@ouderencontactprofburgwijk.nl.

En verder,


Omroep Max zoekt deelnemers voor een televisieprogramma.
Simple Media is door Omroep Max ingeschakeld om onderzoek te doen voor een nieuw
televisieprogramma ’Huisbaas zoekt huisgenoot’. Het idee is jongvolwassenen die op zoek zijn naar
een woning te koppelen aan ouderen die ruimte over hebben.
Omroep Max wilde bij ons op bezoek komen om over dit programma te praten. Wij gingen daar niet
op in want Simple Media komt aanstaande dinsdag, 4 december, van 15.00 tot 16.00 uur, met
ditzelfde verzoek op bezoek bij het Trefpunt. U bent daar van harte welkom. Kosten: gratis!



Op dinsdag 18 december om 16.30 uur is de jaarlijkse Kerstborrel van de groep Wijkwens. Iedereen
is van harte welkom bij de Social Sofa op de hoek van de Franchimontlaan/Melchior Treublaan en de
Buurtschuur.

