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In de schijnwerper

Corrie Post

Mijn naam is Corrie Post 
- Snijders, 65 jaar. Ik ben 
vanaf mijn 17de jaar met veel 
plezier werkzaam geweest 
in de gezondheidzorg en 
geniet nu van een vervroegd 
pensioen.
In de Nootdorp NU van september las ik over een 
nieuw goed doel van de Kringloopwinkel: Jacob 
en Carolien v.d. Ende en hun plan in de jungle 
van Ecuador een ziekenhuis op te zetten. De pas-
sie en inzet van deze jonge mensen, korte lijnen 
en contacten met de Kringloopwinkel gaven mij 
een goed gevoel. Er werd in het artikel gevraagd 
om nieuwe vrijwilligers. Ik reageerde en een 
week later liep ik al mee in de winkel.
Mijn werkzaamheden? Eigenlijk alles wat voor-
handen komt: caissière, klanten helpen, nieuwe 
artikelen logisch opbergen, opruimen, etc. Ik draai 
nu twee maanden mee met een gezellige en gemo-
tiveerde groep mensen, die zich heel veel uren 
inzetten voor de goede doelen die zorgvuldig wor-
den uitgezocht. Op deze manier kan ik mijn kleine 
steentje bijdragen aan de steun voor die doelen.

Derde bij de uitreiking vrijwilligersprijs 
Iedereen heeft zo nu en dan een schouderklopje nodig. Wij kregen het op 1 november tijdens de uitreiking van de  
Vrijwilligersprijs 2019. Kringloopwinkel De Wisselbeker eindigde als derde in een veld van ruim dertig aanmeldingen.  
Erkenning voor al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de goede zaak: milieu verbeteren en mensen helpen.

Wat deden we in 2019 voor Nootdorp?
Naast steun aan activiteiten elders in de wereld probe-
ren we ook onze eigen gemeenschap te laten profiteren 
van de opbrengst van onze Kringloopwinkel. In totaal 
ging er dit jaar zo’n € 50.000 naar goede doelen, waar-
van ca. € 8.000 naar veertien Nootdorpse doelen.

Project in Laos beëindigd
De stichting Vrienden van het Khongdistrict gaat 
stoppen met zijn werkzaamheden in Laos. Nootdor-
per Adrie de Koning en zijn vrouw waren de eersten 
die steun ontvingen van de Kringloopwinkel. Sinds 
2007 hebben wij de Vrienden in totaal met € 63.000 
gesteund. Daarvoor zijn talrijke schooltjes gebouwd 
en waterputten aangelegd. Goed bestede euro’s.

Goede kleding niet in kledingbak
Heeft u goede kleding, gooi die dan niet in de kle-
dingbak langs de Molenweg, maar geef het af in de 
winkel. De inhoud van de kledingbak gaat namelijk 
ongezien in de shredder.

Steunen en gesteund worden
Zonder de hulp van derden kunnen wij ook niet hel-
pen. Hieronder Nootdorpse bedrijven waar we nooit 
tevergeefs bij aankloppen en die we niet alleen willen 
bedanken maar die we ook durven aanbevelen:
Fred Derwort, buurman, timmerman/aannemer. 
Ton van der Helm (Mol4Media, gebruik internet). 
Roboweb helpt ons als het om de hardware gaat. 
Theo Borsboom, voor de vloerbedekking. Goeman 
en Van der Sman zijn onze installatiespecialisten en 
het onderhoud van onze bus vertrouwen we graag 

toe aan Autobedrijf Steeneveld. En ook op onze 
Nootdorpse drukker Sandedruk kunnen we altijd 
rekenen. Ons motto: Samen sterk.      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

Wij wensen al onze 
vrienden, klanten 

en relaties: 

Fijne Kerstdagen
en een gezond
en vreugdevol
Nieuwjaar!

 


