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De vegetarische restaurantweek
maakt deel uit van de Nationale
Week zonder Vlees, die als doel
heeft een flexitarisch eetpatroon
te promoten, zodat meer mensen
ontdekken hoe lekker en gezond
vegan en vegetarisch eten is.
Het Platform Duurzaam Dorp
Oegstgeest heeft het initiatief
genomen om de restaurants in
ons dorp te vragen om tijdens
deze week diverse vegetarische
gerechten een prominente plaats
op hun menukaart te geven. Niet
alleen om gevarieerder en smakelijk te kunnen eten, maar zeker
om te bereiken dat wij niet alleen
thuis minder vlees eten, maar ook
buitenshuis. Zo dragen we bij aan
dierenwelzijn en verminderen we
onze impact op het milieu.
Restaurant Hemels, Chinees
restaurant Nieuwe Wereld en
Suzie’s en van Aken zorgen voor
een uitgebreidere vegetarische
menukaart.
“Gaat u deze week uit eten? Vraag
dan naar de vegetarische/veganistische gerechten, zodat de restaurants ook na deze week een ruime
keuze aan duurzame gerechten
blijft aanbieden”, stelt Mia de
Beun, bestuurslid van Duurzaam

DINEREN n De vegetarische restaurantweek komt eraan. Van
9 tot 15 maart zullen ook een
aantal restaurants in Oegstgeest extra aandacht besteden
aan hun menukaart.
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Er wordt gebouwd met diverse materialen waaronder de welbekende
pallets, ook dit jaar weer gesponsord
door De Wit Transport. Ook zullen

Het heeft veel inspiratie gegeven aan
de basisscholieren die meedoen aan
de gedichtenwedstrijd, die Cultuurfonds Oegstgeest heeft uitgeschreven; met dank aan de leerkrachten
die het initiatief enthousiast hebben
omarmd. Het gaat om leerlingen van
groep 6, 7 en 8 van vijf basisscholen
in Oegstgeest. Van de 122 ingeleverde
gedichten heeft de deskundige jury
16 genomineerd. Aan elke categorie
– groep 6, 7 en 8 – wordt een eerste
en een tweede prijs toegekend. De
prijswinnaars mogen hun gedicht
zelf voorlezen op woensdag 11 maart
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n ‘Elke dag een trede hoger op een onzichtbare trap’. Het
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Drie briljante musici spannen samen
voor een uniek optreden

vanaf 13.45 uur in de Bibliotheek Bollenstreek aan de Lange Voort.
Huis van Gedichten maakte een bijzondere lesbrief en een introductiefilmpje over de dichter, componist
en beeldend kunstenaar van het
muurgedicht. Eerst wat schrijfoefeningen om de fantasie en pen wat
los te maken en wat vragen als: ‘deel
jij wel eens je gedachten en hoe doe
je dat dan en met wie?’ En ‘wat is
poëzie eigenlijk?’ En natuurlijk het
gedicht van Anke Kuypers nog eens
goed lezen. Dan volgt de schrijfopdracht poëzie. Met drie tips: gebruik
je fantasie – het hoeft niet te rijmen;
maak je regels kort en krachtig en
beschrijf de dingen zo precies mogelijk. Heel toepasselijk gaat Ankes gedicht over groeien, over hoe de tijd
dingen verandert, hoe je onmerkbaar groter wordt.
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Katharine Dain wordt zondag 22 maart geflankeerd door de Engelse pianist
Sam Armstrong en de Nederlandse klarinettist Lars Wouters.

11

met alle ouders en andere belangstellenden onder het genot van een
hapje en drankje.
Jumbo Rustenburgerpad, Domino’s
Pizza, De Heeren van Katwijck en de
Albert Heijn De Kempenaerstraat
verzorgen een deel van de versnaperingen. Saton Optiek levert bidons
voor iedere deelnemer. De organisatie zoekt voor dit jubileumjaar nog
een aantal sponsors.
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BOUWEN n In het Pinksterweekend van vrijdagmiddag 29 tot en
met zondag 31 mei kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar een
echte hut komen bouwen op het
terrein van scouting Sagara Satrya’s Oegstgeest. Het is dit jaar
extra feest want Hut ’16 viert dat
het de vijfde editie is.
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