Nieuwsbrief OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK, december 2018
correspondentieadres: Asserstraat 66, 2313 GH, Leiden
website:
http://www.ouderencontactprofburgwijk.nl
email:
info@ouderencontactprofburgwijk.nl
telefoon:
06-57702800 (’s morgens 9.30 tot 11.30 uur)

Wijkgenoten!
U heeft vast onze oproep in de Wijkkrant gelezen om lid te worden van de Stichting Knarrenhof 1).
Inderdaad, vanuit het Ouderencontact roepen we u dringend op dat te doen.
En die oproep willen we nog een keer benadrukken met deze brief.
Ja, we weten sinds de gemeentelijke woonenquête van 2015 dat veel wijkgenoten het belangrijk
vinden om t.z.t. naar een voor ouderen geschikte woning te kunnen verhuizen, als het enigszins kan in
de eigen wijk, met bekenden uit de wijk.
Ja, het zal steeds belangrijker worden elkaar hulp, steun en gezelligheid te bieden en niet te rekenen
op de overheid en de WMO.
En ja, we kunnen ons bij de Stichting Knarrenhof inschrijven.
Ook als een Knarrenhof in de wijk op gemeentelijke grond niet lukt, kunnen we met de groep
ingeschrevenen andere mogelijkheden verkennen. Samenwerking met de Stichting Knarrenhof maakt
ons sterker en sluit andere samenwerkingsvormen niet uit.
Lid worden dient twee doelen: u staat dan op de lijst waardoor u voorrang hebt als er een hof komt, en
u maakt duidelijk dat er behoefte is aan zo’n woonvoorziening ook als u daar zelf (nog) niet wilt wonen.

Opgave kan via de website (www.knarrenhof.nl). U geeft zich dan op voor Leiden.
Om vast te leggen dat u als bewoner van de Profburgwijk, en als betrokkene bij het Ouderencontact
geïnteresseerd bent in een plek in onze wijk, is het belangrijk het Ouderencontact te laten weten dat
u zich als lid aanmeldt. Doe dat hetzij via onze website:
info@ouderencontactprofburgwijk.nl, of per telefoon (06-57702800).
We nemen u dan op in ons register dat we volgens afspraak delen met de Stichting Knarrenhof.
De kosten van lidmaatschap van de Stichting Knarrenhof zijn beperkt: eenmalig € 15,00.

We wensen u goede feestdagen toe en kijken uit naar een voorspoedig 2019,
namens de Woongroep van het Ouderencontact,
vriendelijke groet,
Ton Polderman.

1)

De “Stichting Knarrenhof” is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de
leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren. De Stichting functioneert als
een bouw-begeleidingsbureau bij initiatieven van groepen mensen die als CPO (collectieve-private
opdrachtgeverschap) de bouw van een woonhof willen realiseren. Vaak zal zo’n hof uit ca 25
appartementen bestaan (koop- of huur, groter, kleiner, of in de sociale sector). Voor meer
informatie zie de website en ook de wijkkrant van de Profburgwijk, blz 32-33).

