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Nootdorp - schone winkel, super project
Je mag het een kringloopwinkel niet kwalijk nemen. We zijn een beetje ouderwets. Schoonmaken doen we zoals onze moe-
ders het deden: iedere week een fl inke beurt en eens per jaar een heel fl inke beurt. Alles van zijn plek, reinigen of afvoeren. 
Ruimte maken, moeilijk maar onontkoombaar. Lucht. Fris. Het alternatief is verzuipen. 

Na twee weken zijn we moe maar voldaan en dur-
ven we de sluizen weer open te gooien. Want twee 
weken dicht, veel langer kunnen we onze fans niet 
aandoen. We beginnen dan weer met een hapje 
en een drankje. Kleine traditie. Het werd op 16 
augustus j.l. een bijzonder hapje en drankje. In het 
vorige artikel hebben we het tropenartsenechtpaar 
Jacob en Carolien van der Ende (uit Nootdorp resp. 
Leidschendam) voorgesteld. We vertelden over hun 

ziekenhuisplannen in Ecuador en ons idee hen daar-
bij te helpen. Toen we hoorden dat ze rond 16 augus-
tus in de buurt zouden zijn, was een en een twee: 
uitnodigen op onze borrel (we hadden alleen nog 
maar geskyped). Op het laatste moment moest Jacob 
in Ecuador achterblijven. Er moest een dak op het 
nieuwe ziekenhuis. Maar Carolien was er, samen met 
Mariska van de Sande, haar Hollandse bestuurslid 
(en goede vriendin!). Een kletsnatte Jacob (Amazo-
ne-oerwoud) groette ons met een kort fi lmpje. Na 
haar bijzondere verhaal overhandigden we Carolien 
de cheque van 5000 euro. Dan weet je als kringloop-
winkel weer waarvoor je het doet! 

Het geld zal besteed worden aan het transport van de 
medische goederen die nu nog bij de ouders van Jacob 
aan de Roeleveenseweg staan. Steun Carolien en Jacob, 
het is de moeite waard. Zie www.quinacare.org.   
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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

Vrijdag 16 augustus, de winkel weer schoon! En allemaal trots op de foto met Carolien en Mariska. De cheque van 
5000 euro is voor hun werk in Ecuador.

In de schijnwerper

Corrie van de Sande-Moerings

Ze is nog niet zo lang vrij-
willigster bij de kringloop-
winkel. Zij is de dochter 
van een boomkweker uit 
Boskoop. Haar hobby’s 
zijn schilderen, tuinie-
ren, yoga, lezen, fi etsen 
en klaverjassen. Eerder werkte Corrie twaalf en 
een half jaar als bloemiste bij haar broer Hans 
Moerings van tuincentrum Klein Boskoop in 
Nootdorp. Zo leerde zij in de jaren ’70 en ’80 
veel Nootdorpers kennen. 

Corrie was op zoek naar een zinvolle invulling 
van haar vrije tijd en hoorde van haar buurvrouw 
enthousiaste verhalen over de kringloopwinkel. 
Zo is ook Corrie bij de kringloopwinkel geko-
men. In het begin heeft Corrie van alles gedaan 
om goed ingewerkt te raken. Nu staat ze meestal 
achter de kassa in het lokaal met de kleding, 
lampen, schilderijen, servies, tin en glaswerk. 
“Het is altijd heel leuk om te zien dat iemand 
weer iets speciaals heeft kunnen scoren”, aldus 
Corrie. “Ik doe het werk met veel plezier en vind 
het leuk om met mensen om te gaan, maar ook 
wat er allemaal wordt binnengebracht is soms 
heel verrassend. Zo komen er ouderwetse po’s, 
stoven, bruidsjurken en speelgoed binnen. En 
alles krijgt dan weer een goede bestemming. Ik 
vind ook de doelstelling van de kringloopwin-
kel goed. Mensen doen spullen weg en anderen 
hebben er weer plezier van voor een klein prijsje. 
En met de inkomsten kunnen we dan weer goede 
doelen steunen. Dat is toch geweldig.”

Medewerkers voor woensdagochtend
Als vrijwilligersorganisatie zoeken wij nog kas-
samedewerkers voor de woensdagochtend. Wij 
steunen talrijke lokale en internationale projec-
ten? Heeft u op woensdagochtend nog tijd over?

Kom eens langs of neem contact op met: 
info@wisselbeker.nl of 015-3108775

Wij helpen ook graag in Nootdorp
Wij hebben een apart potje voor Nootdorpse 
goede doelen. Dit geld is bedoeld voor vereni-
gingen of stichtingen die fi nanciële steun zoe-
ken. Onze bejaarden, de scouting, de muziek, 
het toneel, boeken over Nootdorp. De pot voor 
dit jaar is nog niet leeg. Als u een idee heeft, trek 
aan de bel. Niet geschoten is altijd mis. Denk ook 
eens aan CulturA nieuwe stijl.


