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•

Het zal ieder duidelijk zijn: van de vertrouwde bijeenkomsten op donderdagochtenden in Trigon
kan nog geen sprake zijn.
Maar helemaal stil is het niet wat betreft ontmoetingen. Iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur
is er een Nieuwsgroep. We bespreken het nieuws aan de hand van stellingen van Johan Rebergen.
Online dus, via Zoom. Als je zin hebt mee te doen, laat het weten aan Johan (jarebergen@planet.nl)
of Floris Wouterlood (tel 06-53888370). Zij sturen je de link om deel te nemen.

•

Op donderdag 11 maart, alweer van 10.30 tot 12.00 uur is er geen reguliere Nieuwsgroep
bijeenkomst. In plaats daarvan geeft Helias Udo de Haas een lezing, via Zoom. Nu eens niet een
biologisch verhaal maar een bespiegeling over een veel algemener onderwerp:
“Botsende visies op inkomensongelijkheid”
Inkomensongelijkheid is in de rijke landen een onthutsend groot probleem aan het worden.
Dan denken we natuurlijk eerst aan de VS, maar Nederland ligt niet ver achter. Om wat voor
soort schadelijke effecten gaat het? Of zijn er ook economen die vinden dat er op dit punt
helemaal geen schadelijke effecten bestaan? Maar belangrijker: wat is er tegen te doen?
Helias baseert zijn verhaal op een drietal boeken en een artikel van auteurs uit verschillende
economische en sociale disciplines. De bedoeling is: eerst het verhaal, dan de discussie onder
leiding van Johan Rebergen.
Mocht je vanwege technische redenen aarzelen deel te nemen: Floris Wouterlood (tel 0653888370) helpt graag.
N.B.
De link om deel te nemen wordt je toegestuurd als je laat weten erbij te willen zijn.
Log op tijd in, zodat we op tijd kunnen beginnen!.

•

Hulp gewenst?
De Corona-maatregelen zijn niet uitnodigend om het huis te verlaten. Toch is er van alles wat moet
en het Ouderencontact is bereikbaar voor hulp:
o Als u wordt uitgenodigd voor de vaccinatie kunnen we wellicht helpen. Wilbert Bots geeft
aan beschikbaar te zijn voor hulp, en er zijn ook anderen die u ook graag rijden en
vergezellen. Laat het weten via de wijktelefoon of per mail. (En ook als je beschikbaar bent
om iemand naar de vaccinatiepost te begeleiden, laat het weten!).
o Iets dergelijks geldt voor het stemmen voor de Tweede Kamer en voor het Referendum. Zie
hieronder. Hulp is beschikbaar.

We ontvingen het verzoek om dit bericht te plaatsen: Wie mag ik interviewen over kleiner wonen?
“Momenteel volg ik een cursus SilverStarters (bedrijf starten door 50-plussers) van de Leyden Academy of Vitality and
Ageing. In het kader van die cursus wil ik met enkele mensen praten die er over denken kleiner te gaan wonen of
besloten hebben dat (nog) niet te doen. Het gaat er in dit stadium vooral om 'het probleem' in kaart te brengen, nog niet
mijn oplossing (waarom wilt u kleiner wonen, wat houdt u tegen, waarom wilt u toch in uw huidige woning blijven, etc.
etc.). U kunt contact opnemen via mail marianwezenbeek@ziggo.nl of 06-1576582”.

•

Een nieuwe druk van het Wijkkompas?
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we aan dat het in de
bedoeling lag in het voorjaar een nieuwe druk van het
Wijkkompas uit te brengen. Bij de voorbereidingen voor die
nieuwe druk werd steeds duidelijker dat de Corona-crisis en de
lockdown tot zoveel onzekerheden leiden dat het niet
opportuun is nu een nieuwe druk uit te brengen. Dat schuiven
we dus voor ons uit naar voorjaar 2022.
Toch is er sinds de druk 2018-2019 zó veel veranderd dat we dat graag aan u doorgeven.
Vandaar dat u bij deze Nieuwsbrief een bijlage aantreft met veranderingen en
aanvullingen: “Bij het Wijkkompas ’18-‘19”.
Die vorige druk van het Wijkkompas heeft u wellicht nog bij de hand. De bijlage kunt u
printen en in het oude boekje schuiven. Heeft u het oude boekje niet meer dan vindt u
het op de website van het Ouderencontact (www.ouderencontactprofburgwijk.nl). En
heeft u problemen met het printen van de bijlage of van het oude boekje, laat het weten!

Het referendum over Wijksportpark Roomburg
Het Ouderencontact is als organisatie die een grote groep ouderen in de wijk vertegenwoordigt, betrokken
geweest bij de eerste bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen en de
gemeente. In de tweede fase van het participatieproces hadden we een gesprek met “Sport en Ruimte”, de
organisatie die door de gemeente was aangezocht om voorstellen te ontwikkelen om het extra hockeyveld in
de ruimte in te passen. Bij monde van Carolien Polderman is onze insteek steeds geweest dat we
vanzelfsprekend begrip hebben voor de wens van sportende kinderen en hun ouders om prettig dichtbij te
kunnen hockeyen, maar dat voor ons als ouderen in de wijk de belangen duidelijk anders liggen. We gaven
aan er veel belang aan te hechten een prettige rustige plek in de buurt te houden voor de noodzakelijke
lichaamsbeweging. Van daaruit verwoordden wij steeds onze positie dat we belang hebben bij behoud van
het groen, geen belang bij een extra hockeyveld, en dat we bovendien opzien tegen langdurige periodes van
onrust en verbouwingen in de buurt.
Inmiddels zijn de emoties hoog opgelopen. Van onze inbreng bij de discussies vonden we niets terug en
pogingen op initiatief van wijlen Jan de Bruijne te zoeken naar een compromis-oplossing kregen geen
respons. Wethouder Paul Dirkse gaat onverschrokken voort met zijn pogingen om ondanks alle weerstand
toch het vierde kunstgras hockeyveld te realiseren. Wij zijn daar heel ongelukkig over. Huisarts Birnie nam
vervolgens het initiatief een referendum aan te vragen. Dat initiatief moest gesteund worden met tenminste
5000 handtekeningen uit de wijk. Die kwamen er ruimschoots. En nu zal dus een raadgevend referendum
plaats vinden op 15, 16, en17 maart, tegelijk met de Tweede Kamer verkiezingen.
Na alle ophef over de zaak wordt het nu dus belangrijk ieders stem te laten horen. Misschien gaf u al eerder
uw steun met uw handtekening, maar toen ging het om steun om het referendum georganiseerd te krijgen.

Nu komt het er op aan daadwerkelijk te stemmen, vóór of tegen dat extra hockeyveld.
Die gelegenheid mogen we na alle ophef over de zaak niet ongebruikt voorbij laten gaan. Om de
gemoederen weer tot rust te krijgen is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen en dat de
uitslag zo overtuigend mogelijk wordt.

Wat uw standpunt ook is: verzuim niet te stemmen, medio maart.
Heeft u behoefte aan hulp bij uw gang naar een stemlocatie? Laat het weten, we regelen graag vervoer.

