
Een kaartje sturen; kleine 
moeite groot effect
Doet u mee?
Veel contact is in deze tijd op afstand. 
Dan is het extra leuk om een kaartje in 
de bus te krijgen.  Bijvoorbeeld omdat 
je dagbesteding al weken lang niet door 
is gegaan, of omdat je met je beperking 
weinig begrijpt van de nieuwe situatie. 
Verschillende organisaties organiseren 
kaartjesacties voor hun cliënten. We 
noemen er hieronder twee, maar ook 
Gemiva SVG, Marente, ‘s Heerenloo 
en Rivierduinen hebben kaartjesacties. 
Op de website van het Sociaal team 
vindt u alle initiatieven op een rij. 

Tekenwedstrijd voor kinderen
De Zonnebloem organiseert samen 
met Radius een tekenwedstrijd voor 
kinderen. Van de mooiste tekeningen 
worden kaartjes gedrukt voor ouderen 
in Oegstgeest. Lees het bericht elders 
in deze krant!

Stichting Eva (voor mantelzorgers)
Kaartjesactie Oegstgeest
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Stichting Radius Welzijn 
(voor thuiswonende ouderen)
T.a.v. Kaartjesactie Oegstgeest
President Kennedylaan 141
2343 GM Oegstgeest

Nog even volhouden 
De coronacrisis duurt nu al zo’n 6 
weken en de beperkende maatregelen 
vallen steeds zwaarder. Zeker voor 
mensen die toch al kwetsbaarder zijn 
dan anderen, door leeftijd, handicap of 
situatie.  Juist deze mensen hebben nu 
een hart onder de riem nodig.
Wethouder jan Nieuwenhuis: “Ook als 
de beperkende maatregelen worden 
versoepeld blijven sommige mensen 
onze steun nodig hebben. Iemand die 
het moeilijk heeft kun je heel makkelijk 
een hart onder de riem steken door 
een kaartje te sturen, bijvoorbeeld 
naar een mantelzorger, gewoon om te 
laten zien dat we hen niet vergeten. Er 
zijn verschillende initiatieven waar u 
aan mee kunt doen, u leest dat op deze 
pagina. 

Voor kinderen die hun 
vriendjes en school 
missen is dit ook een 
lastige periode. Hun 
bewegingsvrijheid is 
beperkt, Koningsdag was niet het 
feest zoals gebruikelijk en ook kunnen 
zij zich dit jaar niet verheugen op de 
drukbezochte en in de regio beroemde 
vrijmarkt op 5 mei  in ons dorp. In de 
meivakantie gaan uitstapjes en andere 
plannen niet door. Ontzettend jammer 
en niet alleen voor de kinderen. Voor 
veel ouders is het eveneens een opgave 
om de moed erin te houden, ook als 
straks de scholen weer gedeeltelijk 
open gaan. Zij vinden steun en advies 
op de website van het CJG. Zo zijn 
er 2 webinars die u kunt bekijken, 
bijvoorbeeld over wat te doen als de 
spanningen oplopen of over hoe met 
kinderen over angst te praten.
We zullen het nog even moeten 
volhouden met elkaar. Aarzel niet om 
hulp te vragen als dat nodig is, en zorg 
voor elkaar. Op deze pagina vindt u de 
nodige contactinformatie.
Houd vol en houd contact, ik wens u 
veel sterkte!”

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. 
Op de website vindt u 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. 
T Radius 071 7074200
T sociaal makelaar: 06 83079884
W: www.sociaalteamoegstgeest.nl

■ Vraag en aanbod in de regio 
MBO71 is het verzamelpunt in de 
regio waar maatschappelijk betrokken 
ondernemers en hulpvragen elkaar vinden.
W: www.mbo71.nl

■ Vrijwilligerswerk in Oegstgeest
Actuele vrijwilligersvacatures vindt u op de 
Oegstgeester website van Dorpskracht. 
W: www.dorpskracht.nl 

■ Ondersteuning 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, 
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. 
U kunt ook contact opnemen met:
Schuldhulpverlening en vroegsignalering
T: 14071 (ma-vr van 09.00 – 11.00u) 
of  06 3601 9782 
E:  schuldhulpverlening@oegstgeest.nl

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

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 zie je 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 over 
nieuwe initiatieven en over waar u terecht kunt met een vraag of een idee. 

TelefoonMatch: extra 
telefooncontact in crisistijd 

Een match op maat
Heeft u op het moment minder 
contact met anderen, maakt u zich 
zorgen of weet u niet goed hoe u de 
dag moet doorkomen? Voor iedereen 
die in deze tijd  contact mist is Radius 
TelefoonMatch gestart. Ook als u 
gewoon even een gezellig praatje wilt 
maken is TelefoonMatch iets voor u. 

Met de telefoon toch even 
dichtbij 
Wilt u een gesprekspartner zijn en/
of een luisterend oor bieden? Of 
wilt u graag gebeld worden omdat 
u behoefte heeft aan 
contact? Bel dan naar 
Radius via tel. nr.: 071 
707 42 00 en vraag 
naar de TelefoonMatch 
Oegstgeest. 

Wethouder Jan Nieuwenhuis schrijft een 
kaartje voor een mantelzorger

Blijf in beeld Oegstgeest 
Inzamelactie smartphones 
voor ouderen

Contact gaat deze 
weken vooral via de 
telefoon en u herkent 
vast dat videobellen 
veel leuker is! Ouderen hebben soms 
geen smartphone of internet, en 
kunnen hierdoor niet videobellen en 
soms ook niet whatsappen. Daarom is 
het initiatief Blijf in Beeld gestart,  ook 
in Oegstgeest! Inmiddels zijn de eerste 
telefoons in Oegstgeest uitgereikt.

Heeft u nog een oude 
smartphone en/of oplader die u 
kunt missen? 
Lever die in, dan zorgen wij dat deze 
op de juiste plek terecht komt. De 
Rijnlandse Boekhandel is inleverpunt 
voor uw oude smartphone. Het maakt 
niet uit welke smartphone u doneert, 
zolang deze maar geschikt is voor 
videobellen/WhatsApp bellen. 

Kent u een oudere die graag 
een smartphone ontvangt? 
Om beter contact kan onderhouden 
met familie en vrienden? U kunt deze 
persoon aanmelden via de website  
 www.blijfinbeeldleiden.nl.
Wilt u zelf graag een smartphone?
Neem contact op met sociaal makelaar 
Sietske Steenbergen, 06 83079884.

Een kaartje en bloemetje van de Zonnebloem

Juniorenopkomst in coronatijd bij 
Scoutinggroep Sagara Satrya’s

Buurtborrel in De Gruneriebuurt in de 1,5 
meter maatschappij


