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Voorzichtig maar vastberaden
Op 14 maart hebben we de winkel voor onbepaalde tijd gesloten. Met pijn in het hart. Vooral dat ‘onbepaalde’ 
zat en zit ons behoorlijk dwars. En ons niet alleen. We weten dat onze achterban ook een beetje onthand 
is. Want voor velen is onze Kringloopwinkel in de loop van de tijd een begrip geworden. Een plek waar je 
graag even binnenliep. Om te snuffelen of om spulletjes af te geven. Het voelt leeg. Een beetje doods. Maar 
onbepaalde tijd of niet, er komen betere tijden en wij zijn redelijk rampbestendig. We moeten echter ook 
onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de gezondheid van een niet echt piepjonge bemanning 
en van onze klanten. Ventilatie en anderhalve-meter, onze winkel is er niet op gebouwd. En we willen ook 
niet als besmettingshaard de boeken in gaan.                 

Vreugde en verdriet

Vreugde en verdriet, het gold ook de goede 
doelen die we steunen. Stichting Vrienden 
van het Kongdistrict (Laos), 18 jaar geleden 
opgericht door Nootdorper Adrie de Koning, is 
gestopt. Wij hebben het project vanaf het begin 
gesteund. Alles bijeen met meer dan 60.000 
euro. Maar er is ook weer een nieuw project van 
start gegaan. Jacob (Nootdorper) en Carolien 
van der Ende, beiden tropenarts, en hun stich-
ting Quina Care, die in het Amazonegebied van 
Ecuador een ziekenhuis gaan beginnen. Wij 
hebben met 5.000 euro het transport van alle 
ziekenhuisingrediënten gefi nancierd. 

Voorzichtig maar vastberaden

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

Vanaf 2008 heeft Kringloopwinkel De Wisselbeker 
Adrie de Koning gesteund.

In de schijnwerper

Peter Olsthoorn

Peter Olsthoorn was 
de zevende in een 
gezin van elf kin-
deren. Na een fi jne 
jeugd op de ouder-
lijke boerderij, tegen-
over de molen aan de 
Oudeweg, werkte hij 
later op de boerderij, 
werd vervolgens tuin-
dersknecht en “landde” uiteindelijk bij de gemeen-
telijke plantsoenendienst. Op 63½-jarige leeftijd 
ging hij met pensioen.

Zijn hobby’s zijn fi etsen, computeren, dammen, 
puzzelen en uiteraard tuinieren, bij verschillende 
organisaties en bij particulieren. 

Via een klus en een vrijwilliger kwam Peter op het 
spoor van de Kringloopwinkel. Daar doet hij van 
alles. Uiteraard het groen verzorgen, maar ook 
het schoonmaken van de dakgoot, het vuil aan 
de weg zetten en het afval naar Avalex brengen.
Peter staat helemaal achter de doelstellingen van 
de Kringloopwinkel; zowel wat betreft het milieu 
als het steunen van goede doelen. Hij vindt het 
belangrijk en gezellig om samen met de hele 
groep vrijwilligers te zorgen dat alles in en om 
de winkel goed loopt.                 

Overlijden Coos Speelman
Bestuur en medewerkers van Kringloopwinkel De Wisselbeker hebben bedroefd kennis genomen van het 
overlijden van onze oud-collega Coos Speelman op 28 april jl.
Vele jaren was Coos een trouwe en zeer gewaardeerde medewerkster in de Kringloopwinkel. Toen het fysiek 
te zwaar werd bleef Coos contact houden en was zij van de partij op speciale evenementen. Wij zijn dankbaar 
voor alles wat zij voor de winkel heeft gedaan en gedenken haar met veel respect.

Overlijden Annie Schinkel
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze geweldige collega Annie 
Schinkel. Annie was als mens en collega een voorbeeld voor velen. Dat werd nog eens 
versterkt toen ze ziek werd. Met grote bewondering hebben wij van nabij kunnen zien 
hoe moedig ze haar lot droeg. Tot het laatst kwam ze ‘gewoon’ naar de winkel. Altijd 
met een glimlach, nooit met een klacht. Wij zullen haar heel erg gaan missen maar we 
zullen haar niet vergeten. 

Lintje voor Joke
Naast verdriet was er ook reden tot vreugde. Onze Joke van Hagen-Uphus kreeg de schrik 
van haar leven toen onze burgemeester haar op Koningsdag belde met de mededeling dat 
ze benoemd was tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! Ze is vanaf het allereerste begin 
in 1996 betrokken geweest bij de Kringloopwinkel en vervulde er diverse functies. Op 
dit moment secretaris van het bestuur, maar tegelijk ook manusje van alles in de winkel. 
Tegelijkertijd houdt ze als voorzitter ook al vele jaren de Kindertuinen draaiende. Een 
verdiende onderscheiding! Eerder werd in 2009 al onze Jan van der Helm onderscheiden!

Op 5 mei bereikte de container met ziekenhuisspullen 
ongeschonden  het ziekenhuis.

De winkel gaat 

binnenkort weer open!


