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We krijgen weer lucht
Een samenleving door een grote crisis leiden is geen eenvoudige opgave. 
Al helemaal niet als de oorzaak van de crisis onberekenbaar en onzichtbaar is. 
Dat vraagt van iedereen aanpassing. En opnieuw werd duidelijk hoe groot 
ons aanpassingsvermogen is! 

Weet u het nog, die autoloze zondagen in de jaren 
zeventig? Tien keer rolschaatsen op de snelweg. In 
ons geheugen gegrift. Maar wees eerlijk, het was toch 
heel klein vergeleken met wat we nu beleefd hebben. 
En we verdroegen het, zonder al te veel morren! En 
mede daardoor kunnen we nu weer plannen maken. 
Het nieuwe normaal dat weer aardig op het oude 
begint te lijken. Duitsland 1945. In puin en totale 
verwarring. Maar in 1946 werd er in Keulen, tussen 
de ruïnes, al weer carnaval gevierd. De mens is een 
fl exibel wezen en heeft een talent om te vergeten, of 
te verdringen.

Ook De Wisselbeker heeft het moeilijk gehad. En nog 
steeds. Maar het lijkt erop dat we het gaan overleven. 
Zo gauw het kon, is er weer een groep vrijwilligers 
aan de slag gegaan. We zijn helaas niet helemaal 
gespaard gebleven voor het virus: drie besmettingen. 
Behoorlijk ziek, niet bezweken, nog wel late klach-
ten. De omzetcijfers hebben zwaar geleden maar 
de verkoop trekt weer aan en we krijgen van onze 
trouwe achterban weer veel mooie spullen. De goede 
doelen zijn gelukkig niks tekort gekomen. Alleen 
onze plaatselijke doelen zijn even weggevallen. We 
hopen dat onze eigen verenigingen, stichtingen en 
organisaties ons weer weten te vinden. Dan leven 
ze nog!

Volgend jaar bestaan we 25 jaar en dat willen we 
natuurlijk graag vieren met onze achterban. Als de 
vaccins hun werk goed doen en we de varianten 
buiten de poort kunnen houden, moet dat kunnen 
lukken. Maar ja, het blijven onzekere tijden. Zo’n 
coronacrisis is toch net even wat anders dan een 
oliecrisis.

Corona was de volgende poging van moeder Aarde om 
ons wakker te krijgen. Slapend rijk worden? Snel ver-
geten. We moeten met onze blote poten op het kouwe 
zeil. Er moet iets, nee heel veel, heel erg anders. Dat zal 
pijn doen. Maar blijven liggen is geen optie meer.

In de schijnwerper

Wie ben je?
Mijn naam is Ben van 
Hagen. Ik ben 74 jaar 
oud, geboren in Noot-
dorp en er nooit meer 
weggegaan. Ik ben 
getrouwd, vader van twee 
kinderen, opa van twee 
kleinkinderen en sinds 
2012 gepensioneerd.

Wat zijn je hobbies?
Het uitzoeken van mijn stamboom, het werken 
met de computer, puzzelen en – op zijn tijd – wat 
klussen in huis.

Hoe kwam je bij de 
kringloopwinkel?
Mijn vrouw Joke werkte al bij de kringloopwinkel 
en via haar ben ik daar een beetje ‘ingerold’.

Hoe lang werk je nu bij de 
kringloopwinkel?
Sinds begin 2006, inmiddels dus alweer ruim 15 
jaar.

Wat doe je bij de kringloopwinkel?
Ik ben er de penningmeester. Het werk varieert 
van het jaarlijks voorleggen van een begroting en 
een jaarrekening aan het bestuur, het betalen van 
alle facturen tot het zorgen dat er elke woensdag 
en zaterdag voldoende wisselgeld in de winkel 
aanwezig is.

Sta je achter de doelstellingen 
van de kringloopwinkel en 
waarom?
Natuurlijk. Het is toch prachtig dat nog bruikbare 
spullen via de winkel in een ander huishouden, 
vaak met een niet al te grote beurs, terecht komen 
en daar weer een nuttige functie krijgen. Met de 
opbrengst van de winkel kunnen we bovendien 
mondiale, regionale én lokale doelen steunen, 
waardoor het mes ook nog eens aan twee kanten 
snijdt.                  
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� 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

Rommelmarkt 
op het plein

Rommelmarkt op het plein. Meer naar buiten. 
Goed en gezond. Dat doen we nu ook bij de 
winkel. Als we open zijn en het weer werkt mee 
kunt u op het schoolplein onze rommelmarkt 
bezoeken. Dat betekent veilig en extra voor-
delig snuffelen. En het is nog gezellig ook! 


