
Nieuws Kringl�pwinkel

December
Eind van het jaar. Maand van licht en donker. Feesten om warm te blijven. Gezellig. 
Samen. Ook de tijd van terugzien en vooruit kijken. Het is er allemaal nog, maar wel 
anders. Heel anders! Als een boze droom die telkens terugkomt. Even ademhalen 
en dan weer het hok in. Een totaal nieuwe ervaring vol angst en onzekerheid.

Maar zoals altijd: het leven gaat door. Linksom of rechtsom. We moeten ons aanpassen. Als het niet kan zoals 
het moet, dan moet het maar zoals het kan. Het is de hoofdwet van de evolutie: overleven betekent aanpassen.

Net als in 2020 hebben we zwaar ingeleverd op onze omzet. Maar door onze stevige reserve hebben we opnieuw 
veel goede doelen kunnen steunen. Wij doen in ouderwetsheden, we zijn het zelf ook. We houden een reserve 
aan en we zijn zuinig. Dat kan met trouwe en hardwerkende vrijwilligers. Zij zijn ons echte kapitaal!          

Belangrijke info
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp 

� winkel: 015 - 310 5873

� secretariaat: 015 - 310 8775

� info@wisselbeker.nl

� www.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

In de schijnwerper

Gerarda van Logchem
is geboren en getogen in 
Nootdorp en is getrouwd 
met Tinus van Logchem. 
Zij hebben twee kinde-
ren en twee kleinkinde-
ren. Voor ze bij de kring-
loop kwam, had Gerarda 
tijd om Pergamanokaar-
ten te maken, te zwem-
men en aan yoga te doen. 
Tegenwoordig steekt ze 
veel tijd in haar werk voor de kringloopwinkel. 
Al weer een jaar of twintig. Ze begon als trouwe 
bezoekster. Nu is ze meestal tussen de kleding 
te vinden: uitzoeken en beoordelen. Alles wat in 
de winkel terecht komt moet schoon en heel zijn. 
Gerarda staat helemaal achter de doelstellingen van 
de kringloopwinkel. Zij voelt zich nuttig, geniet 
van de leuke contacten, zowel met de klanten als 
met haar collega’s, en waardeert de gezelligheid. 

Wij wensen iedereen, 
ondanks alles, 

een fi jne decembermaand 
en een gezond Nieuw Jaar.

Stichting Mandioca, Schipluiden • email: info@stichtingmandioca.org • website: stichtingmandioca.org 

Kees van Vliet te midden van zijn mensen, hier in het kader van de ontwikkeling van een toerismeproject. 

Terugkijken
Onze vijf grote doelen kregen dit jaar elk 5.000 euro. 
Het ziekenhuis van Jacob en Carolien van der Ende 
in Ecuador werd offi cieel geopend. Geweldig! En 
iedere maand een doel dat 1000 euro kreeg. Steun 
aan activiteiten in onze eigen gemeenschap geeft 
een extra kick. Dit jaar: Introductiedag ’t Kraaienest, 
boek “Nootdorps Verleden”, de Sinterklaasintocht, 
de Nootdorpse Vakantieweek en de Seniorensocië-
teit Nootdorp. En we hebben ook 1000 euro over-
gemaakt aan het getroffen Zuid-Limburg.    

Vooruitkijken
De nabije toekomst blijft mistig. Een ding staat vast. 
We bestaan volgend jaar 25 jaar. En dat willen we 
heel graag vieren met al onze vrijwilligers en onze 
achterban. Op zaterdag 25 juni 2022. Dankbaar dat 
we dit mooie werk kunnen en mogen doen. En ook 
wel een beetje trots als je bedenkt waar we vandaan 
zijn gekomen. 

Voor de korte termijn nog het volgende. We gaan 
in december de winkel opschonen: alles half geld. 
Dan kunnen we in de eerste week van januari alles 
schoonmaken en opnieuw inrichten. Die week 
zijn we dus gesloten! Verder zullen we vanaf nu de 
coronamaatregelen weer gaan aanscherpen. Afstand 
houden, mondkapje, handen ontsmetten, maximaal 
tien bezoekers, geen jonge kinderen. Helaas!    

De Wisselbeker steunt al langere tijd een project van Kees 
van Vliet uit Schipluiden. Hij zet zich met zijn stichting 
Mandioca in voor de Tikuna-indianen in het Colombi-
aanse Amazonegebied. Vlak voor de corona-uitbraak 
bracht hij samen met zijn partner Camila Pérez een 
bezoekje aan onze kringloopwinkel.


