
Café Praet
ontmoeting n ‘Zaken, Zorg en 
Zingeving’. Wat hebben deze 
drie woorden met elkaar te 
maken? Dat is het thema voor 
de eerstvolgende Café Praet 
avond.
In café De Gouwe te Oegstgeest 
kan men maandelijks op maan-
dagavond met anderen nadenken 
en praten over de grote levens-
vragen: Wie ben ik? Waar leef ik 
voor? Waar ga ik –na dit leven- 
naar toe?
De gast van de eerste Café Praet 
in 2015 is Martin Noort. Hij ver-
kocht in 2014 zijn aandelen van 
een goed lopend bedrijf vanwege 
een droom en gedreven door 
zijn christelijke identiteit. Boven-
staande drie woorden wilde hij 
met elkaar  verbinden. Martin is 
nu projectleider bij de binnen-
kort van start gaande Herberg 
Welgelegen in Valkenburg. Daar 
komen Zaken, Zorg en Zingeving 
bij elkaar. Deelnemers worden 
uitgedaagd om na te denken over 
de vraag: Waarom en waarvoor 
werk je?  
Deze interactieve avond wordt 
gehouden in Café ‘de Gouwe’ 
te Oegstgeest op 26 januari om 
20.00 uur. Deelname is gratis.  

B-diploma’s
zwemmen n Op woensdag 14 
januari hebben in zwembad Poel-
meer veertien kandidaten voor 
hun B-diploma afgezwommen.
Alle kinderen slaagden: Max de 
Best, Hezan Atroshi, Mink de Mos, 
Vera Hartogs, Daniël Wubs, Fran-
cesco Colzi, Lars Karstens, Jesse 
Lucas, Rose Bégin, Olivia  van der 
Thüsen, Nikki Eikens, Ana Penin 
Arromo, Claire van Maarschalker-
weerd en Karlijn Guiaux.

Zakelijk Netwerk 
Poelgeest
ontmoeting n Zakelijk Netwerk 
Poelgeest houdt op dinsdag 27 
januari vanaf 19.30 uur haar 
Nieuwjaarsborrel in Kasteel Oud-
Poelgeest.
De borrel is toegankelijk voor 
iedereen die in Poelgeest woont 
of werkt.
Bezoekers krijgen onder andere 
uitleg over de drie geheimen 
van een succesvolle website. En 
natuurlijk is er ruim tijd om bij 
te praten met zakelijke contacten 
uit Poelgeest. 
De organisatie is nog op zoek 
naar een sponsor voor deze 
avond, en mensen die het Zakelijk 
Netwerk Poelgeest willen onder-
steunen. Informatie: maresepe-
ters@streeptekst.nl.
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Raad ziet toekomst in 
kringloopinitiatief Oegstgeest

politiek n De commissie 
Ruimte besprak afgelopen 
donderdag de toekomstsce-
nario’s voor een kringloop-
winkel in Oegstgeest. Aan-
leiding hiervoor is het einde 
van de Gemeenschappelijke 
regeling vuilwerking Leiden 
en omgeving (Gevulei) per 31 
december 2015. Kringloop-
winkel Het Warenhuis maakt 
onderdeel uit van deze rege-
ling. 

Door Eric Kijkuit
Er zijn drie mogelijkheden voor een 
vervolg: een kringloopwinkel over-
laten aan particulier initiatief; een 
publiekprivate samenwerking met 
een ondernemer of aansluiten bij 
de doorstart van Het Warenhuis. 
Voor de discussie waren zowel Het 
Warenhuis als de Stichting Oegst-
geester Kringloop (SOEK) uitgeno-
digd. Het Warenhuis bleek afwezig. 
Voorzitter Rob Bergers van SOEK 
maakt dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid om aan te geven waar 
het nu staat en waar het naar toe 
kan groeien.
SOEK is bekend in Oegstgeest van-
wege de pop-ups die het met enige 
regelmaat onder andere in het 
Dorpscentrum organiseert. Bij de 
pop-up’s worden door de vrijwilli-
gers tweehands-artikelen verkocht. 
De opbrengst komt ten goede van 
lokale goede doelen. 

In de commissie werd SOEK over-
laden met complimenten. Er werd 
ook uitgesproken dat zolang SOEK 
niet over een eigen winkel annex 
opslagruimte beschikt het risicovol 
is om als gemeente een overeen-
komst mee aan te gaan. Nu slaan 
bijvoorbeeld vrijwilligers zelf thuis 
spullen op en wordt er veel gereden 
met spullen in eigen auto’s. Hoe 

lang is dat houdbaar? Overigens 
ziet SOEK die kwetsbaarheid ook, 
maar staat open voor een gesprek 
met de gemeente over verdere ont-
wikkeling. 
In de commissie bleek er draag-
vlak voor het verder uitwerken van 
opties voor samenwerking tussen 
het Warenhuis en SOEK. Waarbij 
de raadscommissie in ogenschouw 

neemt dat het recent heeft beslo-
ten om subsidies aan maatschap-
pelijke organisaties af te bouwen. 
Dan geeft het geen pas daar nu bij 
de SOEK al weer heel makkelijk over 
heen te stappen, aldus Simoons 
(D66). Zwart (VVD) gaf voorstander 
te zijn om bij de verdere uitwerking 
de leegstand in de gemeente in 
ogenschouw te nemen.

n SOEK overladen met complimenten

de enthousiaste soeK-vrijwilligers in het dorpscentrum, waar ook komende zaterdag een pop-up kring-
loopwinkel plaatsvindt. | Foto Wil van Elk

Raad verward: Stresstest blijkt al in uitvoer
politiek n Eind vorig jaar ver-
scheen het rapport ‘Houdbare 
gemeentefinanciën’ van de Re-
kenkamercommissie. Het rap-
port geeft inzicht in de finan-
ciële positie van Oegstgeest en 
bevat aanbevelingen beter zicht 
te krijgen op de trendmatige 
ontwikkelingen.
Afgelopen donderdag besprak de 
commissie Burger het rapport in 
aanwezigheid van de Rekenka-
mercommissie. Uit de bespreking 

kwam naar voren dat het geschets-
te beeld van de gemeentefinanciën 
wordt herkend. Zo is de schuld per 
inwoner van Oegstgeest constant 
hoog: 3800 euro. In Wassenaar is er 
juist een stabiel surplus van rond 
de 1400 euro. De financiën van 
Voorschoten daarentegen verslech-
tert in rap tempo. Kortom; er zijn 
grote verschillen in de regio. 
De belangrijkste discussie in de 
commissie ging over de aanbeve-
ling om een stresstest uit te voeren. 

Aanvankelijk geven de coalitiepar-
tijen aan hierbij twijfels te hebben: 
“We krijgen steeds meer grip op de 
financiën en als ook nog eens de wo-
ningmarkt aan trekt dan komt ziet 
de toekomst er een stuk zonniger 
uit”. De oppositiepartijen daarente-
gen zijn wel voorstander. De discus-
sie slaat echter om in verwarring 
wanneer burgemeester Waaijer, als 
toehoorder aanwezig, aangeeft dat 
het college wel voorstander is en 
ook dat er inmiddels een stresstest 

wordt uitgevoerd. De verwarring is 
groot, temeer de raad hierover niet 
is geïnformeerd en eerder bij de be-
grotingsbehandeling een stresstest 
door financiënwethouder De Boer 
(CDA) nog werd ontraden. 
De uitkomst van de commissiebe-
handeling is dat het College aan 
moet geven wat zij precies met de 
aanbevelingen van de Rekenka-
mercommissie gaat doen en hel-
derheid verschaft over de lopende 
stresstest. (EK)

de natuur en directe leefomgeving vormen de belangrijkste inspiratiebron voor Lenneke carlier. 
Met schorsen, schelpen, takken en mossen ontstaat door haar handen een nieuwe werkelijkheid.

Nieuwe expositie Galerie 
Tijd voor Kunst
kunst n De nieuwe expositie van Tijd voor Kunst 
toont werk van Lenneke Carlier, Yvonne Verbeek en 
Peter Entrop.
Lenneke Carlier woont in Oegstgeest en is lid van 
het kunstenaarsvereniging Kunst aan Huis. Ze ver-
vaardigt wandobjecten van natuurlijke materialen. 
De expositie toont interessante wandobjecten die 
zij heeft gemaakt volgens een zelfontworpen tech-
niek.
Peter Entrop maakt beelden en heeft sinds lange 
tijd een voorliefde voor de hardere steensoorten 
zoals marmer en diabaas (verouderd basalt). De 
weerbarstigheid van het materiaal boeit hem zeer. 
In de expositie zijn zowel figuratieve beelden als 
non-figuratieve beelden te zien. 
Yvonne Verbeek is edelsmid en heeft haar oplei-
ding genoten aan de Vakschool in Schoonhoven. 
In Oegstgeest heeft Yvonne een eigen werkplaats 
en atelier waar zij sieraden ontwerpt en reparatie-
opdrachten uitvoert. Zij vindt het een uitdaging 
om de persoonlijke wensen van mensen te vertalen 
in sieraden. Vanaf januari geeft zij in haar atelier 
workshops en cursussen. www.parure-sieraden.nl 
De expositie van Galerie Tijd voor Kunst is te zien 
van 19 januari tot 27 maart, maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Duinzigt Meetings 
en Workspace, Rhijngeesterstraatweg 40 D, Oegst-
geest.
www.galerietijdvoorkunst.nl

Franse Chansons
muziek  n Voor wie de Franse chan-
sons uit de jaren ‘60 tot ‘90 ook zo 
interessant vindt, organiseert Phi-
lip de Groot een bijzondere cursus.
De Groot laat in deze cursus niet al-
leen de populaire liedjes nog eens 
horen, maar geeft ook tekst en uit-
leg. Basale kennis van het Frans is 
handig, maar niet noodzakelijk. De 
cursus van vijf bijeenkomsten is in 
het Dorpscentrum en begint op 27 
januari van 10 tot 11 uur. Kosten: 30 
euro. Inschrijven: philipdegroot@
hetnet.nl of 06 51 320 380.


