
Wethouder  
Jan Nieuwenhuis:

“Hartverwarmend en 
indrukwekkend hoe 
Oegstgeeste naren elkaar nu 
ondersteunen”

Door de noodzakelijke 
beperking van 
sociale contacten 
lopen onze inwoners 
nóg meer risico om 
te vereenzamen. 
Gelukkig zien we in 
het hele land en ook in Oegstgeest 
veel initiatieven van inwoners, 
ondernemers en organisaties die klaar 
staan om anderen te ondersteunen 
in deze moeilijke tijd. Wethouder Jan 
Nieuwenhuis weet mooie voorbeelden: 
’Ik ben onder de indruk van hoe 
organisaties en inwoners in korte 
tijd zich weten te herschikken. Het 
aanbod van mensen dat wil helpen 
is groot. Dat is heel fijn, want er zijn 
inwoners voor wie deze periode heel 
zwaar is. Bijvoorbeeld als je beginnend 
dementerende partner nu niet meer 
drie dagen naar de dagbesteding kan 
gaan. Het Sociaal Team Oegstgeest 
houdt vinger aan de pols bij deze 
inwoners, en het is goed om te zien 
dat aanbieders, zoals Marente ook 
op andere manier proberen goede 
zorg te verlenen voor deze kwetsbare 
inwoners. 

Ook een organisatie als EVA, die 
mantelzorgers ondersteunt, speelt 
hier een belangrijke rol in. Zij bellen 
alle mantelzorgers na om goed zicht 
te houden op de situatie. Samen met 
spontaan gemelde vrijwilligers zet 
Radius burenhulp in voor ouderen die 
niet meer zelf boodschappen kunnen 
doen. 

Zoals bijvoorbeeld bij een oudere 
mevrouw die als mantelzorger nu extra 
ondersteuning goed kan gebruiken. 
Ook zijn de eerste koppelingen 
gemaakt voor ouderen die nu veel 
alleen thuis zitten en hierdoor contact 
missen. Zij worden twee maal per week 
gebeld door een vrijwilliger. Studenten 
in de Thorbeckehof zorgen voor de 
ouderen in het Boerhaavecomplex. 

Ik vind het bijzonder om te zien hoe 
iedereen in zijn eigen buurt kijkt 
wat er gedaan kan worden, zoals 
de bakactie in de Grunerie of de 
radio-uitzendingen in Buitenlust. 
Dat ontstaat door creativiteit van 
bewoners en dat waardeer ik zeer! 

Ook heb ik bewondering voor de 
vrijwilligersorganisaties die hun 
activiteiten gecanceld zien, maar toch 
in contact blijven met elkaar, zoals bij 
De Zonnebloem en Vier het Leven. 
Hierdoor zorgen we er samen voor dat 
we niet vereenzamen!’

Kleine coronahulp 
Misschien wilt u ook graag iets doen 
voor een ander. Sociaal makelaar 
Sietske Steenbergen denkt graag met 
u mee. 
 
Sietske Steenbergen, 06 83079884 
Sociaalmakelaar@oegstgeest.nl 
www.facebook.com/
sociaalmakelaaroegstgeest

Geld nodig? Een aantal fondsen in de 
regio stelt extra geld beschikbaar voor 
wie een mooi initiatief heeft in tijden 
van corona. Het betreft een versnelde 
aanvraagprocedure en met zo weinig 
mogelijk administratie. Laat het u 
aanmoedigen een initiatief te starten!
Wilt u in deze tijd iets doen voor 
anderen en heeft u daar wat geld 
voor nodig? Het Leidse fonds, het 
H.L. Druckerfonds heeft 100 x 250 
euro beschikbaar! Op hun website 
staat meer informatie en het 
aanvraagformulier. Het fonds staat ook 
open voor aanvragen uit Oegstgeest.

Ook op de website  https://
www.kleinecoronahulp.nl/ kunt u 
ook financiële steun krijgen. Geef 
aan wat u van plan bent, voor wie 
en wat u nodig hebt. Ze geven een 
bijdrage van maximaal 2.500 euro. 
Dit is een site van samenwerkende 
vermogensfondsen.

Sociaal Domein

Hulp vragen en hulp geven
Hieronder ziet u de gebruikelijke contactgegevens. U kunt hier ook terecht met uw 
vragen over de coronacrisis.

■ Vragen over zorg of welzijn 

 Voor alle vragen over zorg of welzijn kunt 
u terecht bij het Sociaal Team Oegstgeest. 
Je kunt telefonisch contact opnemen of 
kijken op de website. Hier vind je ook 
informatie over het krijgen èn bieden van 
hulp tijdens de coronacrisis. 
T: 071 – 519 14 99  
(ma-vr van 09.00-13.00u)
W: www.sociaalteamoegstgeest.nl 

■  Zelf iets doen voor een 
dorpsgenoot?

Radius koppelt vrijwilligers aan 
hulpvragers. De Sociaal Makelaar denkt 
mee met uw idee en helpt u op weg. Op de 
site van het Sociaal team Oegstgeest staan 
voorbeelden van wat u kunt doen.
T Radius: 071 7074200
T sociaal makelaar: 06 83079884
W: www.sociaalteamoegstgeest.nl

■  Ondersteuning voor 
mantelzorgers

Deze periode kan extra zwaar zijn 
voor mantelzorgers. Behoefte aan 
ondersteuning of een luisterend oor?  
Neem contact op met Stichting EVA.
T: (071) 207 41 91  
(ma-vr van 9.00-17.00u)
W: www.wijzijneva.nl 

■  Vragen over jeugdigen,  
het gezin en de opvoeding 

Voor alle vragen rondom de opvoeding, 
je kind en het gezin kunt u terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. De 
medewerkers van het CJG denken mee, 
geven advies en kunnen als dat nodig is ook 
langer ondersteunen en betrokken blijven.
T: 088 – 254 23 84  
(ma-vr van 09.00 – 17.00u)
W: www.cjgoegstgeest.nl 

■  Vragen over financiën en 
regelingen 

Op de website van de gemeente (www.
oegstgeest.nl) vindt u informatie over de 
financiële regelingen voor ondernemers. 
Wanneer u aanvullende vragen hebt of zich 
zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen 
met het Algemeen Maatschappelijk Werk 
en met Schuldhulpverlening.

Algemeen Maatschappelijk Werk
T: 088 – 900 4000 
(ma-vr van 09.00 – 17.00u)
W: www.kwadraad.nl

Schuldhulpverlening
T: 14071 (ma-vr van 09.00 – 11.00u)

Dit is Oegstgeest: Zorg voor elkaar
Oegstgeest is een dorp waar inwoners voor elkaar zorgen: het dorp telt een groot 
aantal vrijwilligers en zijn er veel actieve inwoners die zich inzetten voor hun 
dorpsgenoten. Tijdens deze coronacrisis ziet u hoe trots we daar op kunnen zijn: nog 
meer dan anders steekt men de handen uit de mouwen om elkaar te ondersteunen.  
En wie een beetje hulp kan gebruiken weet de weg te vinden. Op deze pagina leest u 
waar u terecht kunt met een vraag of een idee.

Tips voor gezinnen in 
coronatijd

Op de website van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (www.cjgoegstgeest.
nl) staat veel informatie en tips voor 
gezinnen. Bijvoorbeeld over het 
combineren van de zorg voor kinderen, 
thuisonderwijs en eigen werk. Of over 
hoe het gezellig blijft als iedereen 
continue op elkaars lip zit.  
Op  www.slimmerchillen.nl vinden 
jongeren tips over hoe te chillen in 
coronatijd. 

Liever niet de 
winkel in? Laat 
uw boodschappen 
bezorgen
Misschien wilt u liever niet een winkel 
in omdat u bang bent voor besmetting. 
In Oegstgeest zijn meerdere lokale 
ondernemers die een afhaal- en 
bezorgservice hebben voor maaltijden 
en andere producten. Een overzicht 
vindt u op de website van het Sociaal 
Team Oegstgeest.

Hulp nodig of hulp 
bieden? Plak een 
raamposter!

Een makkelijk hulpmiddel om 
hulp in uw straat en in de buurt te 
regelen is door gebruik te maken van 
raamposters. Door een poster voor het 
raam te hangen kunt u aangeven of u 
wel wat hulp kunt gebruiken of hulp wil 
geven. 
De posters zijn gratis op te vragen bij 
 www.samensterktegencorona.nl

  

Houd afstand. 
Houd contact!  


