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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

Hulp nodig?
Bent u handig in de omgang met websites en 
social media? Dan kunnen we uw hulp heel 
goed gebruiken. Neem contact op met: 015-
3108775 of mail naar info@wisselbeker.nl. Of 
loop gewoon eens even binnen.

Medewerkers voor woensdagochtend
Als vrijwilligersorganisatie zoeken wij nog kassa- 
medewerkers 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

Van de voorzitter: Kringloopwinkel is van ons allemaal
Kringloopwinkel De Wisselbeker is een mooi voorbeeld van de kracht van een lokale gemeenschap. Vrijwilligerswerk, gefa-
ciliteerd door ons gemeentebestuur en mogelijk gemaakt door de publieke gunfactor. Mensen die hun spulletjes beschikbaar 
stellen, anderen of dezelfden, die die spulletjes weer aanschaffen, een karakteristiek gebouw waar velen graag even binnen-
lopen en een opbrengst waarmee allerlei goede doelen worden gesteund. In 2019 weer voor 50.000 euro! Hoeveel mensen 
worden daar niet blij van? Houwe zo!!

Een diepe buiging voor 
Antoinette Termoshuizen

Antoinette Termoshuizen uit Pijnacker is oprichter 
en grote kracht achter de stichting Niketan. Niketan 
biedt hoogwaardige zorg en onderwijs aan ruim 500 
kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. 
Haar droom: een wereld waarin kinderen en jonge-
ren met een complexe handicap geaccepteerd wor-
den en naar school kunnen. Een wereld waarin ze 
zelf kunnen beslissen over hun toekomst. Wij heb-
ben grote bewondering voor Antoinettes geweldige 
werk en steunen haar nu al tien jaar met een jaarlijks 

bedrag van 5000 euro. In het speciale onderwijs 
ontwikkelen de kinderen hun cognitieve, schoolse 
en sociale vaardigheden. Op weg naar volwassenheid 
volgen de jongeren het trainingstraject ‘the Right to 
Decide’ gericht op sociale vaardigheden en werk-
houding, seksuele voorlichting en omgaan met geld. 
In 2019 deden 44 jongeren met een verstandelijke 
beperking hun examens in diverse trainingen en 
slaagden glansrijk. Dit bijzondere nieuws werd opge-
pikt door Unilever Bangladesh die nu samen met 
Niketan wil kijken of enkele jongeren een plek in het 
bedrijf kunnen krijgen. Een ontwikkelingsproject 
dat we zonder aarzeling durven aan te bevelen. Help 
mee. www.niketan.nl.   

Onze jubilarissen

Tijdens de jaarvergadering worden de jubilarissen in 
het zonnetje gezet. Op 10 januari waren dat Corrie 
van Winden (5 jaar), Marry Vink (10 jaar) en Plony 
Holierhoek. Plony is al 15 jaar vrijwilliger bij onze 
Kringloopwinkel. Voor elk was er een bloemetje, een 
cadeaubon en een knuffel van de voorzitter. Plony 
ontving ook het boek “Nootdorpse boerderijen en hun 
bewoners”. Ook haar historie is terug te vinden in deze 
fraaie uitgave, die wij (maar dit terzijde) financieel 
hebben gesteund.    

Stichting Pijnackernaren 
helpen Armenië
Hennie Bos en zijn vrienden steunen al vele jaren de 
allerarmsten in Armenië met allerlei kleine projec-
ten. Ter plekke kiest Twentse Maria Goris de projec-
ten uit. Wij helpen al heel lang ieder jaar met 5.000 
euro. Vorig jaar heeft de “Stichting Pijnackernaren 
helpen Armenië” met onze bijdrage in het dorp Jag-
hatsazor het waterleidingnetwerk vernieuwd. Daar-
mee is voor 25 families het waterprobleem opgelost. 
Het geeft ons een goed gevoel.   

 

In de schijnwerper
Jan van der Helm - 90 jaar
Jan van der Helm is vanaf 
het begin vrijwilliger bij 
de Kringloopwinkel. Hij 
is nu 90 jaar, maar helpt 
nog steeds! Jan komt uit 
een gezin van in totaal 16 
kinderen. Aanpakken, hij 
weet niet beter. Jan was vele jaren chauffeur bij de 
winkel: ophalen en wegbrengen. Hij gaat nu mee 
als bijrijder. Jan is een voorbeeld voor velen. Voor 
al zijn vrijwilligerswerk, niet alleen de kringloop, 
kreeg hij in 2009 al een Koninklijke onderschei-
ding. Kringloopwinkel De Wisselbeker is echt 
het kindje van Jan en zijn vrouw Emmy.         


