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Kringloopwinkel begint nieuwe jaar goed
Nog even een korte terugblik op het afgelopen jaar. Er gebeurde weer een hoop in onze kringloopwinkel. Saai is het nooit op 
de Molenweg 4 en al helemaal niet in 2018. Er werd weer veel gebracht, er werd weer veel gehaald en dat alles zorgde ervoor 
dat we, met hard werken, weer onze kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan een betere wereld. Hoewel, klein? Het is 
natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. Veel mensen kunnen nauwelijks geloven dat er jaarlijks voor ruim 50.000 euro naar alle 
mogelijke goede doelen gaat. En dan hebben we het nog niet over ons kerndoel: milieubescherming door hergebruik. 

Trouwe dienst
Op 11 januari kwamen we bijeen in Nové: terugkij-
ken, vooruitkijken en weer enkele vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. Bij de vrijwilligers volgen we twee 
sporen: nieuwe vrijwilligers werven en de huidige 

vrijwilligers aan boord houden. Niet zonder succes. 
Er hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld (fantas-
tisch!) en de ‘ouwe hap’ blijkt trouw en bijna onver-
woestbaar. Bijna, want de gemiddelde leeftijd is hoog 
en op een bepaald moment wil het lijf niet meer. Dus 
blijft onze oproep: kom, kijk en blijf. Trouw betekent 
dat je per lustrum in de bloemen wordt gezet. Op 11 
januari waren de bloemen voor Trudy Hasselbach 
en Piet Smit (5 jaar), Wil van Haaster (15 jaar) en 
Emmy en Jan van der Helm (20 jaar). 

Goede doelen
Er ging in 2018 bijna 54.000 euro naar goede doelen, 
de helft naar onze vijf ‘grote doelen’ in Bangladesh, 
Armenië, Peru, Laos en Malawi. Dertien maandoelen 
kregen elk 1000 euro en dan ging er nog een bedrag 
van 7900 euro naar aanvragers uit Nootdorp zelf. 
Intussen zijn we al weer een paar maanden verder 
en  zijn er weer de nodige aanvragen uit Nootdorp 
gehonoreerd: Stichting Vrienden Manege Craeyen-
burch, KBO afdeling Nootdorp, Katholiek Vrouwen-
gilde, Scouting Nootdorp, School ’t Kraaienest, Dag 
van de Ouderen, Stichting Vrienden van Veenhage, 
SWOP, Seniorensocieteit Nootdorp, Rode Kruis 
Pijnacker-Nootdorp. 

Wie komt ons helpen met helpen?
We kunnen nog steeds extra handjes gebruiken. 
Voor de basiswerkzaamheden, maar wij zijn ook 
heel blij als er mensen met speciale kennis zo nu 
en dan bijspringen. Er komt zoveel langs dat we 
soms moeite hebben met het verstandig prijzen 
van de spulletjes. Eerlijke kringloopprijsjes. Hebt 
u kijk op de waarde van postzegels en munten? 
Van audio-visuele apparatuur (camera’s e.d.)? Van 
platen, cd’s en boeken? Van kunstuitingen of wat 
daar op lijkt? Van antiek? We stellen uw hulp en 
advies zeer op prijs. Misschien vindt u het leuk zo 
nu en dan voor ons via Marktplaats te verkopen? 
Neem eens contact op. Loop eens binnen, bel: 
015-3108775 of mail naar info@wisselbeker.nl. 
Wij nemen dan contact met u op om een en ander 
nader te bespreken.

2019
We gaan er ook dit jaar weer hard tegenaan. Hopelijk 
met nog wat extra menskracht. We gaan zeker weer 
een heleboel mensen een beetje helpen. We willen 
ook ons bedrijfspand nog wat verder verbeteren. En 
we hopen dat iedereen ons ook dit jaar blijft steunen. 
Want we doen het samen!

Armenië
Er was begin dit jaar een speciale actie: winterhulp 
in Armenië. Wij doneerden onze vrienden in Pijnac-
ker onder leiding van Henny Bos 2500 euro. Marry 
Vink, een van onze vrijwilligers ging mee en zag van 
nabij hoe deze jaarlijkse actie werkt. Diepe, diepe 
armoede! Het was voor Marry dan ook zeker geen 
vakantiereisje. Ze heeft geholpen met het uitdelen 
van voedsel, brandstof en warme kleding. 
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Nieuws Kringloopwinkel

Belangrijke info
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp 

T  winkel: 015 - 310 5873

T  secretariaat: 015 - 310 8775

E  info@wisselbeker.nl

F  Kringloopwinkel De Wisselbeker

Winkel open:
woensdag en zaterdag  9.30-16.00 uur
Goederen brengen: 
woensdag en zaterdag  9.30-11.30 uur 
                        dinsdag  9.00-15.00 uur
Goederen ophalen? 
Maak een afspraak: 015 - 310 8168

11 januari. Nieuwjaarsbijeenkomst in Nove. Op de foto met onze jubilarissen. V.l.n.r. Wil van Haaster (15 jaar), 
Jan en Emmy van der Helm (20 jaar) en Trudy Hasselbach (5 jaar), Piet de Smit ontbrak.


