
Nootdorp NU22

Nieuws van Kringloopwinkel de Wisselbeker

De winkel is weer Spic & Span
Als Nootdorp met vakantie is, krijgt de kringloopwinkel haar jaarlijkse opknap-
beurt. Toen de winkel op 15 augustus weer openging, was er heel veel werk 
verzet. In de hitte! In de twee lokalen links van de voordeur heeft Theo Bors-
boom nieuwe vloerbedekking gelegd. Maar wel eerst alles leeg maken en in de 
gehuurde opslagcontainer zetten. Een forse klus, maar veel handen van veel 
vrijwilligers maken ‘licht’ werk.
Daarna buurman Fred (Derwort), alleskunner, aan de slag om de vloer op te knappen, en toen Theo. De nieuwe 
vloerbedekking ligt er mooi strak in. Kers op de taart: een nieuw kassameubel. En in de hele winkel was het 
verder: uitzoeken, schoonmaken, opruimen, afvoeren en met nieuwe spulletjes de winkel weer inrichten. 
Resultaat: een frisse winkel met veel nieuwe artikelen, met trotse vrijwilligers en hopelijk met weer veel 
blije bezoekers. Met natuurlijk onze nieuwe wintercollectie! En we zijn ook heel blij met de mooie kasten 
die buurman Fred Derwort voor ons heeft gefabriceerd. Nu kunnen we die nuttige maar lelijke containers 
een beetje uit het zicht houden.                 

WIJ HEBBEN DRINGEND 
VERSTERKING NODIG!

Geopend woensdag en 
zaterdag 09.30 - 16.00 uur

Voor meer informatie kijk op: www.wisselbeker.nl
De Wisselbeker, Molenweg 4, Nootdorp

Goederen ophalen?
Bel: 015 - 310 81 68

Goederen aanleveren?
- Dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur

- Woensdag- en zaterdagochtend 
   tussen 09.30 en 11.30 uur

Tijdens die hete weken in augustus konden we lekker in de schaduw van een grote container waarin alle goederen 
waren opgeslagen met elkaar koffie drinken. 

Aan het woord:
Elise de Haan 
nieuwe vrijwilliger
Elise heeft zich gemeld 
als nieuwe vrijwilli-
ger. Wie volgt? Naar 
aanleiding van onze 
pagina in de Nootdorp 
NU van juni heeft zich 
een nieuwe vrijwilli-
ger aangemeld: Elise 
de Haan. Elise is van 
huis uit journaliste en heeft zich aangemeld 
om ons te ondersteunen met de website en het 
gebruik van social media. Elise woont pas 
sinds 1 jaar in Nootdorp en heeft een doch-
tertje van 14 maanden. 

Zij vindt het leuk om te snuffelen tussen tweede-
hands spulletjes en daar haar huis leuk mee aan te 
kleden. Zij was daarom al regelmatig in de winkel 
te vinden. Ook in de doelstelling van de kringloop-
winkel kan zij zich helemaal vinden. Nu zich de 
gelegenheid voordeed om daaraan mee te werken 
heeft Elise zich bij ons aangemeld. 

Als ook u zich voelt aangesproken door onze doel-
stelling en als het u leuk lijkt om samen met al die 
andere enthousiastelingen een steentje bij te dra-
gen aan een betere wereld, kom dan eens langs om 
kennis te maken. Neem contact op met het secre-
tariaat: telefoon 015-3108775 of mail naar info@
wisselbeker.nl. Wij zien u heel graag komen.  

De Wisselbeker steunt Goede Doelen
Als Kringloopwinkel De Wisselbeker ondersteunen wij verschillende soorten goede doelen: de 
maanddoelen, de grote goede doelen en lokale doelen. De vrijwilligers kiezen het doel van de maand. 
Stichtingen uit Zuid-Holland kunnen aanvragen indienen. Als onze coördinator Goede Doelen ze 
tegen het licht heeft gehouden, komen ze in aanmerking voor een donatie van 1000 euro. 

De goedgekeurde aanvragen worden op een lijst gezet en twee keer per jaar mogen de vrijwilligers dan zes 
goede doelen uitkiezen. Aan de grote doelen worden strenge eisen gesteld. Ze krijgen drie jaar lang elk jaar 
5000 euro. En verder vinden we het belangrijk om onze eigen gemeenschap te ondersteunen: bejaarden, 
scouting, dierenasiel, etc. 
De afgelopen maanden is er geld gegeven aan de volgende goede doelen: Juli: African Foundation of Wonder; 
Augustus: YMCA Ypenburg; September: Inloophuis Debora in Delft. Lokaal doel: Scouting Nootdorp voor 
de oprichting van een groep scouts met verstandelijke en lichamelijke beperking.            

Nieuwe website
Het is duidelijk: zonder internet gaat het tegen-
woordig niet meer. Veel trouwe bezoekers heb-
ben al gezien dat we nu ook op Facebook actief 
zijn. Maar ook onze website was wat bejaard 
geworden. Ton van der Helm van Mol4Media 
heeft de zaak grondig aangepakt en de nieuwe 
website mag gezien worden. Als u een kijkje 
wilt nemen of informatie over de winkel zoekt, 
ga dan naar www.wisselbeker.nl. 

Wij horen regelmatig van klanten dat zij ver-
keerde informatie hebben gevonden via Google 
en internet. Dit komt omdat er bedrijven zijn 
die delen van onze website publiceren maar 
dat niet bijhouden waardoor er dus verouderde 
informatie op die sites staat. Helaas kunnen 
wij daar niets aan doen. Probeer daarom niet 
om ons via Google te vinden maar gebruik 
rechtstreeks bovenstaande sitenaam, dan 
heeft u zeker de actuele informatie.    

Het jongetje Wonder (nu 18 jaar) met wie alles is begonnen bij onze steun voor het African Foundation of Wonder.Het jongetje Wonder (nu 18 jaar) met wie alles is begonnen bij onze steun voor het African Foundation of Wonder.


