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Weggooien? Mooi niet!
Zelf repareren is een beter idee
Afgelopen zaterdag
vond in wijkcentrum De
Tempel weer een Repair
Café plaats. Het was
weer een drukte van
belang. Van motorzaag
tot naaimachine, alles
passeerde de revue.
Vrijwilliger van het
eerste uur Jans Renken
(65) vindt het elke
keer weer een enorme
uitdaging als hij weer een
defect apparaat krijgt
voorgeschoteld.
Door Linda Meijer
Hengelo - Het Landelijke Re-

pair Café is een initiatief van
Martine Postma. Zij zet zich
sinds 2007 op allerlei manieren in voor duurzaamheid op
lokaal niveau. Het allereerste Repair Café organiseerde
Martine op 18 oktober 2009
in Amsterdam-West. Het was
een groot succes. Dat was
voor Martine aanleiding om,
op 2 maart 2010, Stichting
Repair Café op te richten.
Deze stichting biedt, sinds
2011, professionele ondersteuning aan lokale groepen
in binnen- en buitenland die
zelf hun eigen Repair Café
willen beginnen.

Stichting Repair Café krijgt
wel eens de vraag of gratis
toegankelijke repareerbijeenkomsten geen concurrentie zijn voor professionele
reparateurs. “Integendeel!”
aldus Martine. “Met het Repair Café willen organisatoren in het hele land de mogelijkheid van repareren juist

Eens per maand
gezellig samen
repareren met
deskundig advies
onder de aandacht brengen.
Regelmatig worden bezoekers doorverwezen naar de
(weinige) professionals die
er (nog) zijn.”
Jans Renken – tevens lid van
de werkgroep Repair Café
Hengelo - is van oorsprong al
een technische man, die na
zijn pensioen weigerde om
zijn talenten te laten verroesten. “In 2013 zijn we in Hengelo gestart met ons Repair
Café. Van kleding tot fietsen,
van meubels tot huishoudelijke apparaten, alles is bij
ons welkom. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen specialisme. Het is altijd weer een
uitdaging als ik een apparaat
voor me krijg.”
Er is weinig wat Jans niet
meer aan de praat kan krijgen, maar er zijn uitzonde-

Repair Café Hengelo oprichtster Nicolette Nijhuis (rechts) kijkt nieuwsgierig toe hoe één van
de klusvrijwilligers een naaimachine weer aan de praat probeert te krijgen.

ringen. “Hoe kleiner de apparaatjes zijn, hoe lastiger
het wordt. Deze zijn vaak zo
ingenieus dichtgesmolten,
dat je ze vaak niet eens open
krijgt. Ook televisies worden
steeds complexer. Vroeger
had je een beeldbuis en wat
lampen, nu zijn het complete computers.”
In Nederland leven we in
een weggooi-cultuur. Ook
dingen waar bijna niets mis
mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer pri-

ma bruikbaar zouden zijn.
“We zijn verwend,” verklaart Jans. “Mensen roepen
al snel dat je net zo goed een
nieuwe kunt kopen, omdat
opsturen naar de fabrikant

vaak nog veel duurder is.
Maar zelf repareren is niet
alleen goedkoper, het geeft
ook veel meer voldoening! ”



www.repaircafehengelo.nl

Een cd-speler die niet meer open wil? Een kapotte trui
of een defect broodrooster. Bij Repair Café ben je aan
het juiste adres. Gezellig samen repareren, deskundig
advies krijgen, ontmoeten en inspiratie op doen. Eens
per maand vindt er op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
een bijeenkomst plaats. Het eerstvolgende Repair Café
is zaterdag 27 juni in techniekmuseum Heim.

Vragen over
kosten van
uittreksel BRP

Hengelo - Hengelo heeft het

hoogste tarief van Nederland voor een aanvraag aan
de balie van een standaard
uittreksel Basisregistratie
Personen (BRP). Dit blijkt
uit een onderzoek van het
consumentenprogramma
Kassa onder 393 gemeenten.
ProHengelo heeft hierover
vragen gesteld. Het verschil
tussen de goedkoopste (gratis) en duurste gemeente
Hengelo is maar liefst 22,70
euro. Zo’n uittreksel heb je
nodig voor een verhuizing,
uitkering, de aanvraag van
het eerste rijbewijs, huwelijk of een inschrijving bij
een
woningbouwvereniging. Verder blijkt uit het
onderzoek dat een uittreksel
aan de balie in Hengelo bijna het dubbele kost van een
uittreksel die via digitale
aanvraag opgestuurd moet
worden (22,70 euro aan de
balie tegen 12,70 euro bij het
opsturen). In Hengelo is de
aanvraag aan de balie dan
ook inclusief een cursus
van 2 à 3 middagen over het
online aanvragen van formulieren.

Eredienst
Hengelo - De White Eagle

Lodge houdt op zondag 7
juni om 11.00 uur haar maandelijkse dienst in het Nivoncentrum, Lodewijkstraat 1.
Het thema is: In stilte zal je
kracht liggen. Meer informatie: tel. 266 94 19 en 242
71 90, www.whiteagle.nl
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De beste zomerboeken
voor u op een rij 29.

!

4 boeken
lezersprijs

99

Deze crime boeken zijn uw perfecte
reispartner op vakantie!

Per boek
9.99

Bestelbon crime boeken
x Complete set van 4 crime boeken van 39.99 voor 29.99
SZ-8-CR-Crime boeken
x Mocro maffia voor 9.99
SZ-8-CR-Mocro maffia
x Tijdperk Willem Holleeder voor 9.99
SZ-8-CR-Tijdperk Willem Holleeder
x Ontvoering! voor 9.99
SZ-8-CR-Ontvoering!
x Yab Yum voor 9.99
SZ-8-CR-Yab Yum
Naam:
Straat + nr.:
Woonplaats:

ONTVOERING!

Het inside-verhaal over de opkomst van een nieuwe
generatie zware criminelen. Een verhaal over geld, ambitie,
hoogmoed en verraad. 9.99

De geruchtmakende kidnap van Freddy Heineken, van
topindustrieel Gerrit Jan Heijn en 14 andere bekende
ontvoeringen uit de Nederlandse misdaadhistorie. 9.99

TIJDPERK WILLEM HOLLEEDER

YAB YUM

Intrigerend overzicht van de misdadige carrière van Willem
Holleeder en van de ontwikkelingen in de criminele wereld
in Amsterdam en Nederland tot en met het heden. 9.99

De markante geschiedenis van Yab Yum. Over de
compagnons, de criminelen, de belastingdienst, de
royale BN’ers, de ambtenaren en de mooie dames in het
beroemdste bordeel van de wereld. 9.99

Wilt u uw bestelling snel in huis? Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media eenmalig
het verschuldigde bedrag (+ verzendkosten: 4,95 per pakket of 2,95 per deel) te
incasseren van:

IBAN: NL
Handtekening
Vragen? Bel 0900 - 2021352 (45 cent p.g.) Let op: verwerking van een bon order duurt
tot 5 werkdagen. Lees de overige voorwaarden op www.weekkrant.nl/webwinkel

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Webwinkel lezersservice, Antwoordnummer 10008,
5680 VB Best
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