
 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Kerstwens 

• Doe-mee-café 27 januari 1600 uur in het Dorpscentrum 

• Sociale Kaart online 

• Start werkgroepen 

• Wij doen ook mee: de Grunerie 

• Oegstgeest ontmoet 2020 

• En dan nog dit…. 
 
Het eerste jaar van het project Samen tegen eenzaamheid zit er bijna op… 
  
…. en wat is er al veel gebeurd in 2019! Dit 1e jaar 
stond in het teken van de opbouw van een netwerk 
van betrokken organisaties en bedrijven. Begin 
oktober is het netwerk Samen tegen eenzaamheid 
officieel opgericht. 
  
Heeft u de oprichtingsbijeenkomst gemist en wilt u zich 
ook aansluiten bij het netwerk? 
Neem dan contact op met projectleider Mirjana 
Pannekoek. 
Bijna 70 mensen gingen u voor! 
  
En er gebeurde meer. In oktober is de week Oegstgeest 
Ontmoet 
georganiseerd, met veel verschillende activiteiten van 
meer dan 20 netwerkleden. Ook is er een inventarisatie 
gemaakt van wat er allemaal is in het dorp: de sociale 
kaart. Verschillende werkgroepen zijn gestart en nieuwe 
initiatieven zijn in uitvoering. 

Op naar een nieuw jaar van gezamenlijke aanpak van eenzaamheid! 
Ik dank u allen hartelijk voor uw inzet en grote betrokkenheid en ik wens u bij deze vast fijne 
feestdagen en een goed en gezond 2020! 
  
Mirjana Pannekoek, 
projectleider 
 
Doe-mee-café 27 januari en vanaf 2020 elk kwartaal 
  
Om elkaar als netwerkleden wat vaker informeel tegen te 
komen organiseren we vanaf 2020 elk kwartaal een Doe-
mee-café. 
De eerste keer is 27 januari van 1600 tot 17.00 in het 
Dorpscentrum. Noteer alvast in uw agenda!  
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Het Doe-mee-café heeft geen programma, behalve dit: in elk café krijgt een lid van het 
netwerk die dat wil 10 minuten de ‘Zeepkist’. In die 10 minuten kunt u iets vertellen over uw 
organisatie, partners zoeken voor een nieuw project, uw gedachten over de aanpak van 

eenzaamheid delen, wat u wilt, het café is 10 minuten van u! (een liedje zingen mag ook ) 
De eerste keer op 27 januari is de Zeepkist van  Nelleke van der Oord (Humanitas). 
 
Sociale Kaart nu ook online 
  
Na 7 oktober, waar tijdens de bijeenkomst in de Pauluskerk veel aanvullingen zijn gegeven 
voor de sociale kaart, is deze aangepast en uitgebreid. 
  
De meest actuele versie kunt hier sociale-kaart raadplegen. Wijzigingen en aanvullingen? 
Mail naar sociaal makelaar Sietske Steenbergen. 
 
Start werkgroepen 
  
Binnenkort komen de 7 netwerkleden van de werkgroep Signaleren en 
Doorverwijzen voor het eerst bij elkaar. Zij gaan een voorstel maken om 
verschillende groepen mensen te trainen in het signaleren en 
doorverwijzen. Annet Bonder van Radius/BUUV coördineert de werkgroep. 
  
Lars van Wezel (Lumen) gaat aan de slag als coördinator van een 
focusgroep van ervaringsdeskundigen. Zij buigen zich over het huidige 
aanbod in Oegstgeest (de sociale kaart) en brengen advies uit over wat er 
wellicht nog mist. 
 
Wij doen ook mee: 
De Gruneriebuurt, je zal er maar wonen 
  
In de jaren vijftig keerden veel mensen terug uit 
Nederlands Indië. Om die mensen te huisvesten werd er in 
Oegstgeest gebouwd op de oude bollenvelden rond Huize 
de Grunerie. Zo ontstond een aparte wijk met ongeveer 
tweehonderd woningen die op ruime percelen grond staan. 
Inmiddels is het een lommerrijke buurt geworden met een 
heel gezellig karakter waar een groot 
saamhorigheidsgevoel heerst. Door de jaren heen zijn er veel vrijwilligers geweest in de 
buurt die tal van activiteiten organiseerden en de sociale cohesie onderhielden. Inmiddels 
is  er weer een nieuwe generatie die activiteiten op zich heeft genomen. Nog steeds zijn we 
trots op die saamhorigheid. Met elkaar weten we er door het jaar heen het leven te vieren. 
Diverse buurtbijeenkomsten, een jaarlijkse buurt BBQ, Sint Maarten lopen, Sinterklaas, 
koffieochtenden, paaseieren zoeken, een buitenspeeldag en nog meer activiteiten worden 
door en voor alle bewoners georganiseerd. 
  
Sinds kort hebben we ook een Buurtbieb. Iedereen is welkom en er is geen verplichting. Er is 
een actieve  een groep bewoners die ‘de kar’ trekt en dingen achter de schermen regelt 
maar verder is het met elkaar en voor elkaar, zonder een officiële  buurtvereniging. We staan 
steeds open voor nieuwe initiatieven. 
  
Een van de dingen waar we heel trots op zijn en die we koesteren is het contact dat we 
hebben. Een maal in de twee maanden geven we “Het Gruneriebulletin” uit en via de mail 
wordt er tussentijds informatie verspreid. 
  
We hebben een buurtzorgnetwerk de “Gruneriebuur”, waar mensen die incidenteel een 
helpende hand nodig hebben anderen kunnen vragen om een klusje of boodschap te doen. 
Ook probeert de Gruneriebuurt een  bijdrage te leveren buiten de wijk zelf. Met een centraal 
gesitueerde AED waar ook mensen van buiten de buurt gebruik van kunnen maken. Het is 
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hier fijn wonen en jong en oud leeft hier door elkaar en met elkaar. We koesteren de buurt 
met haar bewoners en letten op elkaar. Dat is toch heel gewoon? 
 
Oegstgeest Ontmoet 2020 
  
Van 1 t/m 8 oktober 2019 vond de eerste editie van ‘Oegstgeest 
Ontmoet’ plaats. Er is door 23 organisaties enthousiast gehoor 
gegeven aan de oproep om een activiteit te organiseren. 
  
Negen organisaties plus de Adviesraad Sociaal Domein hebben een 
evaluatie gemaakt. De conclusies en tips hieruit nemen we mee in de 
organisatie van volgend jaar, want: Oegstgeest Ontmoet is een 
blijvertje! Voor volgend jaar hebben we besloten ná 3 oktober te 
starten. De 2e editie van ‘Oegstgeest Ontmoet’ is van 5  t/m 11 
oktober 2020 
 
En dan nog dit…(hoort zegt het voort) 
  
Kerstdiner 20 december 
 Er zijn nog kaarten te koop voor het kerstdiner op 20 december. Gunt 
u iemand in uw omgeving een chic kerstdiner van een super-chef? 
Stuur dan een mail naar redactie@oegstgeestercourant.nl onder 
vermelding van 'Kerstdiner voor twee' en vertel waarom uw gast zo'n 
avond uit echt verdiend. 
 
Dorpscentrum organiseert een inloopmiddag op 2e kerstdag 
 

 

mailto:redactie@oegstgeestercourant.nl


 
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Oegstgeest 
U bent van harte uitgenodigd voor de oudejaarsbijeenkomst op dinsdag 17 december 2019 
van 20:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13. 
 
Heeft u nieuws over uw aanpak van eenzaamheid in Oegstgeest? 
Of zoekt u een samenwerkingspartner voor een (nieuw) project? 
Stuur uw kopij voor deze nieuwsbrief aan Mirjana Pannekoek: pannekoek@oegstgeest.nl 
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