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Lokaal betrokken en betrouwbaar

’

Het aantal
bezoekers
was boven
verwachting
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A44 tijdelijk
afgesloten

 Louter enthousiasme afgelopen zaterdag bij eerste reparatie-initiatief
REPAREREN  Minstens 250
mensen wisten afgelopen zaterdag het eerste Repair Café
Oegstgeest, voor de gelegenheid in de hal van de bibliotheek en in een zaal van K&O,
te vinden. Enkel positieve geluiden en vrolijke gezichten.
Eén ding is duidelijk voor initiatiefnemer Tet Hiltermann:
“Repair
Café
Oegstgeest
staat!”

In het afgelopen weekend was er
een heel gezellige markt in het
Irispark. Ik kon meerijden met een
elektrische auto. Dat is een verrassende ervaring. Heerlijk stil. En het
werd nog stiller toen we in de file
stonden op de A44 bij het benzinestation ter hoogte van het MEOBterrein. We hebben de chauffeur
heel oneerbiedig alleen gelaten
en zijn lopend teruggegaan. De
wandeling terug deed mij denken
aan mijn jeugd. Vroeger was het
heel gewoon om door weilanden
te banjeren en over hindernissen
jouw weg te vinden. Die prettige
spanning was er zaterdag voor heel
even weer. Over een baanafscheiding klimmen, door het gras langs
een sloot naar een pad ploeteren
en weer terug lopen omdat een hek
dicht was. Door de polder, langs en
over de nieuwe begraafplaats naar
de Dorpsstraat rondde het ‘avontuur’ af. We waren in ieder geval
ruim sneller terug dan de auto, die
elektrisch voortgedreven net zo
goed last heeft van files.
Wil van Elk

SKO viert
25-jarig
bestaan

Corpus in top 10
ATTRACTIE  In de verkiezing van
meest kindvriendelijke musea
van Nederland is Corpus in de
top 10 geëindigd. De uitslag
werd bepaald door een groep
jeugdige museuminspecteurs
die een jaar lang alle musea in
Nederland hebben bezocht.
De museuminspecteurs, kinderen tussen de 6 en 12 jaar, beoordeelden Corpus aan de hand van
vragen in drie categorieën: wat is
er te doen en te leren, wat is er speciaal voor kinderen en hoe was de
service? Het museum werd beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 en behaalde daarmee
een plaats in de top 10.

folders

Door Willemien Timmers

Oegstgeestig
Lopen
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Repair Café vult groot gat in de markt

Verdeeld over een tiental categorieën konden Oegstgeestenaren
zaterdag met hun defecte spullen
aanschuiven bij deskundigen uit het
dorp, die dan ook nog eens het juiste
gereedschap bij zich hadden. Wie
zijn ogen goed de kost gaf zag van
alles langskomen: lampen, hoofdtelefoons, skateboards, hogedrukreinigers, föhns, fietsen, speelgoed,
spijkerbroeken... Telkens bleken de
reparerende vrijwilligers bloedfanatiek om alles uit de kast te trekken
om ‘het ding’ weer aan de praat te
krijgen. Om elf uur werd de opening
van het Repair Café verricht door Tet
Hiltermann en de Oegstgeester zakenvrouw Yolanda Eijgenstein. Hiltermann: “Het is geweldig om hier
een bonte verzameling van mensen
voor me te zien staan, die hun weg
naar deze opening hebben gevonden. Mijn motto is: ‘kapotte spullen
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Handige dorpsgenoten helpen mee een apparaat weer aan de praat te krijgen. | foto Monique Shaw

weggooien? – mooi niet!’ Heel vaak
kan een apparaat eenvoudig gerepareerd worden, samen met een
handige dorpsgenoot is dat minder
moeilijk dan je denkt!” Eijgenstein
bekende bij de opening dat ze bijna
niets kan weggooien. “Ik bewaar zelfs
de clipjes van de broodzakken! De
schuld daarvoor geef ik aan mijn vader, die in staat was om het theepotje
van zijn moeder 23 keer te repareren.

Het geeft veel plezier en tevredenheid om dat wat je dierbaar is, in ere
te herstellen. En geloof me, de thee
smaakte echt lekkerder uit dat gerepareerde theepotje.” Met het samen
met een vrijwilliger repareren van
een kapotte lamp gaf zij het startsein
voor het Repair Café, dat helemaal in
deze tijd past. Het leukst om te zien
was de interactie tussen reparateurs
en ‘spullenbrengers’, tussen jong en

J.M. van Steijn & Zn
V o o r h o u t

Vanaf 26 april

TUINPLANTENMARKT
Moderne planten, aangeboden in
een ouderwets gezellige kas.
Echt alle bloeiende eenjarigen voor in
potten, bloembakken, hanging-baskets,
ook voor in de tuin.

De beste kwaliteit tegen een
ouderwets leuke prijs.

oud. Mooi dat het geen kwestie was
van ‘afgeven’, maar van ‘meehelpen’.
Het aantal reparaties lag deze eerste
maal zo rond de tachtig, een mooi
begin. Het reparatie-initiatief werd
gesponsord door Van Lanschot Bankiers, bakkerij Hugo de Groot, Fromagerie du Patron, C1000 en Jamin.
Het volgende Repair Café vindt
plaats op 22 juni in de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan. EveEE-

Wij danken de Vrienden van
de Oranjevereniging en alle
vrijwilligers voor hun inzet
tijdens de festiviteiten in de
afgelopen weken.
Zonder jullie geen Oranjefeest in
Oegstgeest.
Graag tot ziens bij het
Springkussenfestival op
zondag 1 september!

Nico van de Meent
T: (071) 51 55176
Behandeling ook in de
avond en op zaterdag

LES
S
DAN
De Voscuyl 40 - oegstgeest
Bel 071-515 46 36 of 515 44 44
info@danscenterdejong.nl
ook Voor al uw feesten!
PARTYCENTER DE JONG

Ook in Oegstgeest!
Haarlemmerstraatweg 8a
(in het voormalig tuincentrum)

J.M. van Steijn & Zn.
U vindt ons op de
Rijnsburgerweg 17 - Voorhout
(de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Tel. 0252 210252
Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

Laat u ook eens verrassen
in onze kassen!

Tandartspraktijk
Boerhaaveplein

www.tuincentrumdemooij.nl
Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

T 071 408 09 59

Taxi Centrale Oegstgeest

071-5176000
Al 35 jaar een begrip in Oegstgeest.
- Schipholvervoer vanaf € 38,50
- Airportservice - Directievervoer
Zakelijk/Esa-Estecvervoer
Regulier taxivervoer - Groepsvervoer
VIP-vervoer
Onze eindbestemming is uw
tevredenheid.

www.taxicentraleoegstgeest.nl

