
 

 

Jaarverslag 2022: 

“Repair Café Oud-Beijerland / Stichting Repair Café Hoeksche Waard”. 

Aangezien een bestuur uit minstens 3 personen moet bestaan, gingen we op zoek naar aanvulling. 

Per februari 2022 trad Barend Bierman toe tot het stichtingsbestuur als algemeen bestuurslid. De 

Kamer van Koophandel werd hierover door ons geïnformeerd. 

De eerste 2 maanden van het jaar bleven we nog dicht wegens Corona. Toen we 19 maart voor het 

eerst weer open gingen kregen we gelijk 27 bezoekers. Een gezellige drukte. Ook een nieuwe 

vrijwilliger, Henk van der Kolk trad aan. Omdat steeds meer mensen zonder contant geld komen, 

hebben we besloten tot de aanschaf van een pinapparaat. De coördinator van het Wijckplein, Jessica 

de Geus, ging ons verlaten. Sindsdien hebben we meer te maken met Chris Patijn, die ons ook zeer 

ter wille is. 

In april kregen we 17 bezoekers. Helaas gingen Ied den Outer, Rob en Betty Frerichs ons verlaten. 

Mei bezorgde ons 19 bezoekers. Juni gaf ons slechts 8 bezoekers, waarschijnlijk omdat het die dag zo 

warm was. Zo konden we ons opmaken voor de zomervakantie in juli en augustus. 

September en oktober werden helaas door de directie van Alerimus afgelast. Dit vanwege opnieuw 

opgetreden Corona in het huis. 

November kon het eindelijk weer gebeuren. Gelijk 36 bezoekers, die ons node hadden gemist. 2 

nieuwe vrijwilligers, Jan Albert Visser en Fred Verbeet sloten zich bij ons aan. 

Omdat Jan en Leonie al weer 4 jaar in het bestuur zitten, zouden zij kunnen worden afgelost. Echter, 

bij gebrek aan gegadigden, gaan zij nog een tijdje door.  

De samenwerking met kringloopwinkels Woord en Daad en het  

Circulair Ambachtscentrum hebben we na rijp beraad niet ingezet. We blijven liever zelfstandig bezig 

omdat we een andere invalshoek hebben. Nl. repareren voor en met de eigenaar van het object. 

Omdat er nogal wat mutaties zijn opgetreden hebben we nieuwe visitekaartjes laten drukken voor 

alle HW Repaircafés. 

De Rabo Clubactie leverde ons dit jaar €. 92,87 op. 

In december sloten we het jaar af met een ijskoude dag. Daardoor slechts 11 bezoekers, maar 

genoeg tijd om gezellig samen te lunchen. Johan Gietman, partner van Ineke, voegde zich bij ons als 

vrijwilliger. Iedereen ontving een kerstkrans als dank voor zijn/haar inzet. 

 

Het bestuur van Stichting Repair Café Hoeksche Waard, 

Leonie Cassée, voorzitter/secretaris 

Jan van Eck, plv,. secretaris/penningmeester 

Barend Bierman, algemeen bestuurslid 

 


