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Doelstelling 

Doel van het 

burgerinitiatief is 

om inwoners van 

Oegstgeest het 

perspectief te 

bieden op langer 

zelfstandig leven. 

Het burgerinitiatief 

wil als vereniging 

van burgers in 

samenwerking met 

professionele 

partijen de 

voorwaarden 

realiseren om 

langer zelfstandig 

leven mogelijk te 

maken. 

 

Netwerk opbouwen en 
mensen ontmoeten 
Ken je Buren 
In een aantal wijken van 
Oegstgeest wordt al hard 
gewerkt aan het opbouwen 
van buurtnetwerken. Er zijn 
buurtambassadeurs actief. 
Iedereen in Oegstgeest wordt 
aangemoedigd om contact te 
zoeken met buren, 
straatgenoten, buurtgenoten 
om een actief netwerk op te 
bouwen. 
Meer informatie: 
oranjenassau@langerzelfstan
diglevenoegstgeest.nl 
 

Netwerk opbouwen en mensen 
ontmoeten 
DD-club 
Elke 3e donderdag van de maand 
wordt een maaltijd geserveerd en 
vertelt een spreker iets over een 
interessant onderwerp. 
Meer informatie: Mail aan Jan Blom 
dd-
club@langerzelfstandiglevenoegstge
est.nl 
 

Wonen 

Oegstgeester Hofjes 

Na de goed bezochte 

informatiebijeenkomst op 12 

september 2020 hebben 

inmiddels 87 huishoudens zich 

ingeschreven voor de 

vereniging voor een 

Oegstgeester Hofje. Het 

bestuur van de vereniging i.o. 

is nu hard aan de slag om 

locaties te vinden voor een 

hofje. Inmiddels is een eerste 

mogelijke locatie gevonden op 

de plaats van de Leo 

Kannerschool, Hazenboslaan. 

Om op de wachtlijst te komen 

voor een Oegstgeester Hofje 

moet u zich inschrijven bij de 

vereniging i.o. via de link op 

www.langerzelfstandiglevenoe

gstgeest.nl 

email: 

hofjes@langerzelfstandigleven

oegstgeest.nl 

 

 

Vitaal blijven 

Vitality Club 

Vitality Club is een club voor en door 

50-plussers. Het doel van onze club is 

50-plussers gezond en fit oud te laten 

worden. Samen sporten helpt 

daarbij. 

 

Wilt u meer informatie, neem dan 

contact op met Miet de Bosschere via  

vitality@langerzelfstandiglevenoegs

tgeest.nl of bel: 06 53 26 76 74. 

 
 
Zeker Thuis  

Onder de werktitel Zeker Thuis is het 

burgerinitiatief in augustus 2019 

gestart met het overleg met 

thuiszorgorganisaties over een 

integrale aanpak van de zorg thuis. 

Samen bekijken we de mogelijkheden 

van een gezamenlijk project om de 

zorg thuis breder te organiseren en 

terugkomst uit het ziekenhuis eerder 

te kunnen laten plaats vinden. In het 

project wordt samengewerkt met 

de Sietske Steenbergen, de Sociaal 

Makelaar.  

Meer informatie: Zie de website 

www.langerzelfstandiglevenoegstge

est.nl 
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