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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

In de schijnwerper

Ik ben Rob Damen en een rasechte Hagenaar. 
Ik woon 29 jaar in Nootdorp maar heb altijd 
in Den Haag gewerkt als politieman. Ik ben 
54 jaar getrouwd en heb twee mooie dochters 
en twee lieve kleinkinderen.

Ik verzamel politiepetten. Ik had er zo’n 500 en 
ben toen overgegaan op alleen Nederlandse. Ik 
hoop dat mijn kleinzoon de verzameling later 
door wil zetten. Daarnaast verzamel ik bijzon-
dere 2 Euro munten en winkelwagenmuntjes. 
Daarmee ben ik begonnen toen ik de eerste poli-
tiewinkelwagenmuntjes in bezit kreeg.

Ik ben bij de Kringloopwinkel terecht geko-
men omdat ik er mijn boeken kocht. Ik ving 
een gesprek op van twee medewerkers dat ze 
iemand zochten. Toen ik vroeg wat het inhield 
werd ik gelijk mee naar achteren genomen. Ik 
werk nu met veel plezier bij de Wisselbeker. De 
sfeer is goed, de werkzaamheden zijn leuk en het 
is leuk om met mensen te werken. Een voorval 
wil ik wel vertellen. Eens een politieman altijdt 
een politieman. Zo betrapte ik iemand die iets 
had gestolen met de waarde van 3,50 Euro. Die 
persoon heeft een winkelverbod gehad.

Ik werk als reservechauffeur, zaterdags in de 
verkoop in ‘t Tentje en dinsdags inname van 
goederen. En dat bevalt mij uitstekend. Ook de 
sfeer met de andere medewerkers is enorm goed.
Ik sta volledig achter de doelstelling omdat ik 
gezien heb dat het resultaat heeft. Door foto’s en 
fi lms heb ik gezien dat er daadwerkelijk dingen 
zijn veranderd. Ik spreek de wens uit dat de Wis-
selbeker nog lang mag bestaan.              

Wie helpt?

Als Kringloopwinkel De Wisselbeker hebben 
wij nog een aantal openstaande vacatures. Wij 
zoeken bijvoorbeeld nog mensen die op zater-
dagochtend willen komen helpen, zowel bij de 
kassa als voor overige werkzaamheden. Ook 
iemand die bereid is om de website en onze 
social media te beheren is van harte welkom. 

Wij nemen uiteraard de coronaregels in 
acht. Voelt u er iets voor, kom dan eens in 
de winkel langs en maak een praatje met 
onze coordinatrice, Bep Langezaal, stuur 
een mail naar info@wisselbeker.nl of bel 
met 015-3108775.

We leven nog! We leven weer!
Onze kringloopwinkel is weer open. En tot nu toe gaat het goed. Een aantal medewerkers durfde het aan. Onze klanten had-
den ons snel weer gevonden en reageerden uitermate positief op de nieuwe werkwijze die we hadden bedacht. Want als we 
ons aan een paar duidelijke regels houden, kunnen we allemaal weer genieten van onze nieuwe ‘vrijheid’. 

De periode waarin we dicht waren hebben we zo goed mogelijk benut. Een nieuwe werkwijze bedenken, ons 
mooie gebouw laten opschilderen (geweldig gedaan door Jeroen van de Gaag!), een tweede (mobiele) pinautomaat 
installeren die ook buiten gebruikt kan worden, en meer van dat soort zaken. En op ons plein de buitenlessen 
van onze vrienden van Sportschool Sansi.
Nog even de belangrijkste aanpassingen. Geen auto’s op het plein. Spullen buiten inleveren. Maximaal tien 
bezoekers in de winkel. Hygiëne, afstand houden en routering aanhouden. Geen toilet gebruik. Graag pinnen. 
Liefst alleen komen. Wij zijn echt blij dat onze bezoekers zonder morren de regels volgen. Heel veel dank!   

Het verhaal van Jacob en Caroline en hun Quina Care

Zoals jullie zo langzamerhand wel weten zijn wij een “Goede Doelen Winkel”. Dat betekent dat alle mede-
werkers onbetaalde vrijwilligers zijn en dat alle inkomsten besteed worden aan goede doelen en aan de 
kosten van de winkel. Een van die goede doelen is de steun die we geven aan Nootdorper Jacob van de 
Ende (tropenarts) en zijn vrouw Caroline (tropenarts) bij het opzetten van een ziekenhuis in het Ama-

zonegebied van Ecuador. Een immense klus die we 
voorlopig drie jaar steunen met € 5.000 per jaar. 
Onze eerste bijdrage (2019) werd bestemd voor het 
transport naar Ecuador van alle ziekenhuisspullen die 
de afgelopen jaren waren verzameld in de boerderij 
van Jacobs vader aan de Roeleveenseweg. Dat bleek 
nog even “een dingetje”! Om allerlei redenen kon het 
inladen op de Roeleveenseweg pas op 6 maart 2020 
beginnen. Op 22 maart ging de container eindelijk 
per schip richting Ecuador. Aankomst haven Ecua-
dor 15 april. Op 4 mei per truck naar de plaats van 
bestemming. Aankomst bij het ziekenhuis in Puerto 
el Carmen op 5 mei. Alles onbeschadigd. Intussen 
was ook het coronavirus in Ecuador gearriveerd. 
Jacob kreeg speciale ontheffi ng voor het uitladen. 
Een enorme opluchting. Ook bij ons. Totale kosten: 
€ 6.916,86. Onze bijdrage: € 5.000.        

Op 6 maart begon op de Roeleveenseweg het inladen 
van ‘onze’ container. Twee maanden later, op 6 mei, 
stonden alle spullen ongeschonden in het nieuwe zie-
kenhuis van Jacob en Caroline.


