
Nieuws Kringloopwinkel

Een krankjorum jaar
Op de tast proberen we de uitgang te vinden van dit krankzinnige jaar. We zijn nu 
voor de tweede keer dit jaar weer geopend. Blij maar steeds met een scheef oog 
naar de besmettingsgetallen. Laat er toch snel vaccin komen. 

We gaan de winter tegemoet. Op het schoolplein komt een wachtplek waar je 
droog en warm staat. Vergeet de komende dagen onze kerstspullen niet!

De stagnatie is ook te merken aan het beperkte aan-
tal verzoeken om financiële steun. Ons potje voor de 
Nootdorpse doelen zit nog helemaal vol. Kom snel met 
jullie plannen, het kan nog net voor dit jaar. Tussen 
500 en 1000 euro. Voor de procedure zie onze website.

Ons nieuwste grote goede doel, Jacob en Carolien 
van der Ende (uit Nootdorp) en hun ziekenhuis in 
Ecuador (Quina Care) begint furore te maken. Een 
paginavullend interview in de NRC van zaterdag 
28 november j.l.! 
Ondanks de corona-ellende wordt er hard doorge-
werkt!
www.quinacare.org/

Ook in Malawi wordt een ziekenhuis gebouwd. 
Mariska de Bruijn (uit Nootdorp) is er met haar 
stichting Live Life nauw bij betrokken. Ook zij 
krijgt jaarlijks (drie jaar) van ons 5.000 euro. Op dit 
moment wordt gewerkt aan faciliteiten voor (kinder)
fysiotherapie, een goede moeder- en kindzorg en een 
kraamkliniek. (www.livelifefoundation.nl)

Iets heel anders, maar wel heel belangrijk: we gaan 
afscheid nemen van onze boekhouder Hans van Kip-
persluis. Hij gaat het wat rustiger aan doen. Zo een 
vinden we nooit meer! Heel erg bedankt Hans!! Op 
de afbeelding Hans (links) en Jan Jansen drie jaar 
geleden bij de opening van het vernieuwde club-
gebouw van RKDEO. Ook daaraan hebben we een 
flinke steen bijgedragen.

Onze coronaregels
Nog even onze belangrijkste coronaregels. •Geen 
auto’s op het plein. •Spullen buiten inleveren. 
•Maximaal tien bezoekers in de winkel. •Twee in 
Het Tentje. •Hygiëne, afstand houden en routering 
aanhouden. •Geen toilet gebruik. •Graag pinnen. 
•Liefst alleen komen. Heel veel dank!

In de schijnwerper
Mijn naam is Cees van der Giessen. Vanuit mijn 
dienstverband bij de Koninklijke Marine heb ik mij 
ontwikkeld tot expert op het gebied van beveiliging en 
crisismanagement. Als ZZP-er ben ik nog altijd actief 
als management consultant. Volgend jaar ben ik 55 
jaar gehuwd (ja..met dezelfde..) en heb (klein)kinderen. 

Ik ben met De Wisselbeker in aanraking gekomen 
via mijn echtgenote die er al een aantal jaren actief 
is als vrijwilligster. 

In 2017 heb ik de functie van Coördinator Goede 
Maanddoelen op mij genomen. Controleren of de 
aanvrager aan alle criteria voldoet. Uit de goedge-
keurde lijst kiezen de vrijwilligers twee keer per jaar 
zes maanddoelen. Mijn toewijding viel blijkbaar op. 
Sinds 1 november ben ik bestuurslid bij de Stichting 
Kringloopwinkel De Wisselbeker te Nootdorp. 
De kracht van de Kringloopwinkel zit naar mijn 
mening in de kleinschaligheid en de ongelooflijke 
inzet en het enthousiasme van iedereen die deel uit-
maakt van de organisatie. Ongeacht leeftijd! Elke 
keer blijkt weer, dat dat in onze gemeente en daar-
buiten zeer wordt gewaardeerd. En daar wil ik graag 
bij horen.

Goede 
wensen
We danken iedereen die 
ons dit jaar op een of andere 
wijze heeft geholpen. Met 
brengen, kopen of anders-
zins. Met name onze spon-
sors (in natura): R0BoWeb, 
Mol4Media, Timmerbedrijf 
Fred Derwort. 

Voor allen: 

Fijne Feestdagen 
en op naar een 
gezond 2021

Belangrijke info
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp 

 winkel: 015 - 310 5873

 secretariaat: 015 - 310 8775

 info@wisselbeker.nl

 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


