Oudenhofmarkt
Onderdeel

Locatie

Tijd(en)

Oudenhofmarkt
(lokale) geschiedenis

Oudenhofheuvel

Verleden – Hedentoekomst

Middeleeuwse ambachtenmarkt I
Van grondstof tot product
(lokale) geschiedenis, cultuur
Middeleeuwse ambachtenmarkt II
Kennisoverdracht en demonstratie
Verhalenvertellers I
Van-generatie-op-generatie.
Verhalenvertellers II

Oudenhofheuvel,Kruidentuin
bij Winkelcentrum LV

Verleden

Verleden - Heden
Winkelcentrum LV

Verleden - Heden

25 mei 2013 Programma

Informatief, demonstraties, interactief en verkoop

10.30 uur Opening van de 1e Oudenhofmarkt: openingstoast
uitgebracht door verschillende generaties Oegstgeestenaren
Kidstip: kom in je duurzame en/of Middeleeuwse
verkleedkleren! Wat wordt de meest bijzondere outfit?
a. Schapen scheren, b. wol wassen, c. wol vlaken en kaarden
d. Wol verder bewerken: spinnen, vilten en weven, e. touw slaan,
f. manden maken, g. middeleeuwse muziek.
uitleg historisch gebruik van een kruidentuin door middeleeuwer

10-17 uur

Deelnemer/partners

Beleef het Verleden, Civil Society Club Toast,
gedoneerd en georganiseerd door restaurant De
Jonker. Prijs voor beste outfit door de Wereldwinkel
beschikbaar gesteld.
Beleef het Verleden m.m.v. diverse professionele
ambachtslieden en dorpsgenoot Henk Heemskerk
demonstratie/interactief
Beleef het Verleden

Senioren vertellen verhalen uit hun kindertijd; sokken stoppen,
Stichting Radius i.s.m. Herinneringsmuseum
het wecken van groenten, kilometers lopen naar school e.d.
Oegstgeest
Bibliotheek-tot 16 uur!
Verleden - Heden
Verhalenvertellers lezen voor in de Bibliotheek: start elk heel uur
Bibliotheek Oegstgeest, Civil Society Club vrijwilligers
speciaal voor kinderen uit de basisschoolleeftijd
Modern ambachtenmarkt
Winkelcentrum LV
Heden
1. Modern vilten, met ter plekke geschoren schapenwol 1.Kinderpartijtje vilten, G. van Beelen en Saskia Lequin
Hergebruik, cradle-to-cradle, streek
2. Manden vlechten, verkoop t.b.v. goed doel 2.Stichting Senioren in Eritrea, Abby Adhanon
producten, fairtrade en/of lokale
3. Glas kralen maken, demonstratie en verkoop 3.Santina Art
economie, van grondstof tot
4. Verkoop kunstnijverheid t.b.v. goed doel 4.Texelschade Arbeid Adelt, Tanja Teeuwen
product, kunstnijverheid
5. Demonstratie: historische (scheeps)bouw ambachten: m.b.v. 5.Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel”, Alexander
een dissel wordt een kromme eiken tak bewerkt tot scheepsspant en IJsbrand de Vos
(‘inhout’) en wordt een pen-en-gat verbinding gemaakt.
6. Objecten van afval, demonstratie & verkoop t.b.v. goed doel 6.Kinderen uit Oegstgeest
7. ambachtelijk makreel roken, verkoop t.b.v. goed doel 7.Visgilde Hugo van der Meij en San-t
Kennis overdracht
Bibliotheek tot 16 uur!
Heden
Thema boekentafel duurzame samenleving en lokale historie
Bibliotheek Oegstgeest
Verbinden en verduurzamen van de Winkelcentrum LV
Heden - Toekomst
Ga in gesprek met mensen van de Civil Society Club en doe mee,
Verschillende vrijwilligers van de Civil Society Club
(locale) samenleving
De Civil Society Club, dat ben jij. Draag ook bij aan jouw wereld!
Nieuwe economie
K&O / Bibliotheek
Heden
11.00 uur: Feestelijke opening van de 1e Repair Cafe Oegstgeest
Repair Café Oegstgeest, K&O en Bibliotheek
Terugdringen afval, consuminderen,
door wethouder Jos Roeffen. o.l.v. ervaren vrijwillige reparateurs
Oegstgeest
hergebruik en reparatie
zelf je kapotte spullen leren maken. Apart evenement.
Biodiversiteit
Winkelcentrum LV
Verleden- Heden-Toekomst
In een observatiekast kan publiek de bijen zien werken. Imkers
Civil Society Club en Imkervereniging Oegstgeest
Voedselketen, voedselvoorziening
geven uitleg over hun hobby en geven tips over hoe je je eigen
tuin bij-vriendelijk kunt inrichten. Kinderen kunnen een kaarsje
van bijenwas rollen.
Energie productie
Winkelcentrum LV
Toekomst
Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest (LEOO) Coöperatie i.o.
Coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest
Terugdringen energieverbruik, lokaal
Demostraties energie opwekken: PRIMEUR: winnen van energie
(LEOO)
energie opwekken etc.
uit planten, o.a. ook zonne-energie
CO2 compensatie
Winkelcentrum LV
Heden
Verkoop van planten Tuincentrum De Mooij trakteert kinderen op Buitenleven Markt en Winkeliersvereniging Lange
gratis zakjes bloemzaadjes. OP = OP.
Voort
Oudenhof-acties: biologische en/of
Winkelcentrum LV
Verleden - Heden
Klooster maïsbrood met boeren ‘floortje’ fenegriek geitenkaas Restaurant De Jonker
streekproducten
Gerookte makreel Visgilde Hugo van der Meij en San-t
Heel veel dank aan iedereen die deze Oudenhofmarkt mede mogelijk maken (up-to-date lijst met iedereen die een bijdrage heeft geleverd op www.oudenhofmarkt.nl). Wijzigingen voorbehouden, Oegstgeest 20 mei 2013
Download/print het up-to-date programma, de e-flyer/raamposter van www.oudenhofmarkt.nl. Hier vind je ook het laatste nieuws en een actuele deelnemerslijst. Ontwerp logo Oudenhofmarkt: Rens Labruyère.

