
Op bezoek bij…
Tekstschrijver, oud-hoofdredacteur van deze krant én 
bekende Wassenaarse, Iris Oostlander bezoekt om de 
week een instantie waar men (ook) aandacht heeft voor 
ouder worden! Deze week is Iris op bezoek bij het Repair 
Café Wassenaar.

Graag houden we allemaal onze touwtjes in eigen handen. 
Maar hoe doe je dat als bijvoorbeeld je geliefde leeslamp 
het ineens begeeft? Of als je stofzuiger niet meer doet wat  
ie moet doen? Denk dan eens aan het Repair Café  
Wassenaar! Elke tweede woensdag van de maand organi-
seert de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) een middag 
waarop je spullen kunt inleveren, die wellicht nog gemaakt 
kunnen worden.

Kapotte, maar nog reparabele spullen, kunnen tussen 13.30 
en 14.00 uur worden ingeleverd in het Van Heeckerenhuis, in 
de zaal van de Vrijwilligerscentrale. Tussen 15.30 en 16.00 uur 
kun je ze weer ophalen. In de tussentijd zit een aantal 
deskundige vrijwilligers klaar met het juiste gereedschap, 
kennis, raad en daad. Hartstikke duurzaam, goed voor het 
milieu én fijn voor de inhoud van de portemonnee. Alleen 
de kosten van de reparatie, denk aan een snoertje of ander 
onderdeeltje, worden in rekening gebracht.

Vorige week woensdag was het team bijna compleet en 
werden de meest uiteenlopende dingen ingebracht: een 
trilplaat, opvallend veel kleding (zoals een vest waar de 
mouw van loszat en een broek die mocht worden inge-
nomen), maar ook een houten stoel die wel wat lijm kon 
gebruiken. Het team ging voortvarend aan de slag onder  
de deskundige leiding van Mechteld, de coördinator van  
het Repair Café. 

“Het is niet alleen heel leuk om te doen, maar ook nog eens 
gezellig”, vertelt Pauline, de ‘vaste’ naaister van het team 
die haar stapel met kledingstukken met plezier ziet groeien. 
Cd-spelers, föhns, staande lampen of een elektrische klok, 
niets is te veel voor de ervaren klussers, alhoewel de trilplaat 
een uitdaging blijkt te zijn. Gelukkig weten de voornamelijk 
mannelijke vrijwilligers wel raad met de overige kapotte 
spullen die deze dag zijn ingebracht!

Is het u niet gelukt langs te komen? Geen nood, woensdag 
11 mei is het team weer aanwezig. U bent van harte welkom 
om tussen 13.30 en 14.00 uur uw kapotte spullen te brengen 
naar de ruimte van de VCW aan de Van Heeckerenstraat!

Voor meer informatie over het Repair Café  
kunt u contact opnemen met Mechteld Nije via  
repaircafewassenaar@gmail.com.

Wilt u meer informatie over activiteiten voor ouderen?
Neem dan contact op met SMOW door te bellen naar  
070 - 511 22 26.

Heeft u een andere vraag?
Kijk dan op www.thuisinwassenaar.nl of bel het WWZ-loket: 
088 – 654 92 80.


