De Wegwijs 21 november 2007 pagina 12

Kralenonderneming

Zusjes Hilgers in gids
“Opvallende zaken”
Vijf jaar geleden starten de twee
zusjes Hilgers samen met een
vriendinnetje met het organiseren van workshops sieraden
maken. Jesse was toen 15 jaar,
Sharon 13. Toch was hun initiatief geen bevlieging van tijdelijk enthousiaste pubermeiden.
Oll Colors zoals hun bedrijfje
heet bestaat namelijk nog steeds.
Buiten de zomerperiode komt
er gemiddeld meer dan eens per
week een gezelschap naar de
ouderlijke woning van de beide
zussen-onderneemsters om er in
een gezellige ambiance kralensnoeren te leren rijgen volgens
uiteenlopende technieken.
Dit jaar hebben Jesse en Sharon
hun Oll Colors ook laten opnemen
in de Susie Guide, een gids waarin
500 adressen staan van opvallende
Nederlandse winkeltjes en bedrijfjes, die iets anders bieden dan wat
er doorgaans in een winkelstraat te
vinden is.
Jesse Hilgers: “De redactie van
de Susie Guide benaderde ons,
zij hadden dus al gehoord wat we
deden. En de gemeente vroeg ons
een poosje geleden ook al om wat
informatie, zodat zij die, samen
met een kortingsbon, aan nieuwe
inwoners kunnen doorgeven. Om
te laten zien wat er in Wijchen allemaal mogelijk is”.
Oll Colors begon voor de twee
meiden als een hobby en dat zal
het ook blijven totdat verhuizingen
of drukke banen een einde maken
aan het gezellig zaken doen in de
kelder.
Jesse: “Want gezelligheid is bij
ons het belangrijkst. We leren de
deelnemers wel met kralen te werken, en er worden vaak prachtige
sieraden gemaakt, maar er wordt
ook altijd gepraat, gelachen, en we
drinken er gezellig cappuccino of
thee. En na afloop hebben de deelnemers dan ook nog een mooie
armband of halsketting”.
De jonge onderneemsters noemen
Oll Colors zelf “een leuk bedrijfje”. Met dank aan pa en ma die de
kelder onder hun huis in de Heilige
Stoel 68-31 ervoor beschikbaar
stelden. Wie meer wil weten over
Sharon en Jesse’s Oll Colors kan
ook surfen naar de pas vernieuwde
site: www.ollcolors.nl

Stempelactie
Zuiderpoort

Lootjes
trekken

E.K. Wenen

Dance4Fans teams konden zich
meten met internationale top

Er zijn inmiddels twee trekkingen geweest voor de stempelactie
waarmee winkelcentrum Zuiderpoort zijn 20e verjaardag en
heropening viert. De winnaars
zijn…

Prijswinnaars week 45:

W. Heij Abersland 29-21 Wijchen
Waardebon € 100,Ria Douma Hoogmeer 15-30
Wijchen Waardebon € 100,Fam Gerrits Oudelaan 20-56
Wijchen Waardebon € 100,A. Knoop de Flier 30-30 Wijchen
Waardebon € 100,A.Rouw Valkstraat 39 Wijchen
Waardebon € 100

Prijswinaars week 46

Allen waardebon € 100.Mevr.schook Agnesstraat 2
Alverna
Alejandro Rodil Swarbrick
Diemewei 4009 Wijchen
Kuijpers Diemewei 4626 Wijchen
Verheijen De Gamert 2303
Wijchen
Marco Meurs de Geer 1219
Wijchen
Prijzen afhalen bij slagerij
Sanders

Zaterdag kwam de Europese
Dance4Fans top bijeen in Wenen. De dansers die zich baseren
op de bewegingen in clips die ondermeer op MTV en TMF zijn te
zien. Philip van Haren maakte de
jongeren van dansschool Swing
enthousiast voor deze trendy
moves en trok met twee teams
zaterdag naar Wenen. Eens kijken hoever we achter de favoriete Duitse teams kunnen komen,
was de insteek van de Wijchense

delegatie. Het werd een enerverend weekendje…
Streetwise is de ene groep, 2Hot2Handle heet de andere. En Maurice Kersten dans solo. Die laatste is
ook meteen de meest succesvolle
van het Wijchens smaldeel. Temidden van 52 concurrenten wordt
hij 19e. De twee teams ontlopen
elkaar niet veel. Beide halen de
Dance Offs net niet. 2Hot2Handle
wordt 22e (van de 30 teams) en

Streetwise 21e. Het spannende zat
‘m vooral in de aanloop naar het
optreden in de glazen pyramide in
de Oostenrijkse hoofdstad. Vier
kinderen en vier moeders zitten
in een vliegtuig dat pech krijgt en
naar Dusseldorf uitwijkt. Aansluitingen lijken er niet meer te zijn.
Spanning en verdriet. Toch lukt het
de moeders om via Zurich om iets
na middernacht het Weense Even
Hotel te bereiken. Er kan toch worden deelgenomen.

Werd u afgelopen weekend
ook zo onmenselijk vroeg gewekt met opgewonden mededelingen over zwarte handafdrukken op deurklinken? Of
over paardenvoetafdrukken
op het garagedak? Wij niet,
onze kinderen zijn daar te oud
voor. En om die reden vinden
ze ons bejaard. Dat geeft niet,
maar nu zitten we met een ander probleem: het trekken van
lootjes.
Hebben jullie het misschien
het afgelopen weekend gedaan? Of gaat het bij jullie
komend weekend gebeuren?
De tijdsdruk begint nu wel
groot te worden, rekent u maar
even mee: als u vandaag lootjes trekt, heeft u nog een hele
week om na te denken over
wat er op het briefje staat, dan
nog maar één weekend om de
boodschappen te doen en dan
heb je nog maar een paar dagen om de zaak in elkaar te
knutselen. Da’s krap aan hoor,
vooral omdat het dan waarschijnlijk toch op de laatste
dag aankomt. Maar dan moet
dat trekken wel echt vandaag
gebeuren !
Bij ons begonnen de kinderen
er eind september al over:
Wanneer gaan we lootjes trekken? En afgelopen weekend is
het gebeurd. De briefjes in een
pan gedaan – ja, eigenlijk wilden we het in de hoed die we
er altijd voor gebruiken, maar
die konden we zo vlug niet
vinden dus toen hebben we
een muts geprobeerd, maar
die raakte van het graaien helemaal uit vorm vond de jeugdige eigenaresse en toen het
zo’n herrie werd dat de een na
de ander dreigde af te haken
met lootjes trekken hebben we
een pan gepakt – en na drie
pogingen en terugleggingen
was het zover: iedereen had
een juist persoon getrokken,
dat wil zeggen niet zichzelf en
niet degene die ze vorig jaar
hadden.
Tenminste, dat zegt iedereen.
En dan begint vanaf nu het
echte werk: het kopen van de
zaken op het verlanglijstje, inschatten hoeveel je boven het
afgesproken bedrag mag uitkomen, nadenken waar je de
spullen het beste zolang kunt
laten, het maken van de surprise en het gedicht. En voor
sommigen ook: ervoor zorgen
dat je niet de schaar erbij inpakt, want dan moet je weer zo
lang zoeken totdat het avondje
is gekomen. En voor mij is het
spannend of ze al vooraf zullen merken dat ik tóch mezelf
uit die pan heb gevist. Wie
weet…
Meester Prikkebeen

