
Koopjes scoren 
bij de kringloopwinkel

Regelmatig vinden mensen de leukste dingen bij 
De Recycling. Vaak voor een habbekrats. 
Zelfs uit Duitsland komen mensen koopjes scoren, 
zoals Brigitte Spirkman.

...lees verder op pagina 3

Veiling van mooie 
spullen in september

Er is een nieuwe traditie bij De Recycling. 
Dit jaar is er in september weer een veiling. 
Met allerlei mooie en bijzondere spullen. 
Van muziekinstrument tot schilderij.

...lees verder op pagina 8

In de jaren tachtig werden spullen opgehaald met een bakfiets

In de jaren ’90 huisde De Recycling aan de Hoflaan in ‘s-Gravenzande

In 2005 verhuisde de winkel naar een groter pand aan de Franklinstraat 6

Heel 2013 zijn er allerlei jubileumactiviteiten, zoals deze opknapworkshop
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In een garagebox, daar startte De 
Recycling. In de loop der jaren is deze 
kringloopwinkel uitgegroeid tot de 
grootste van het Westland. u kunt er 
tegenwoordig terecht voor tweede-
hands meubels, kleding, speelgoed, 
boeken, platen, servies en veel meer.

Dit jaar bestaat De Recycling alweer 30 
jaar. Dat vieren we het hele jaar met leuke 
activiteiten. Zoals een veiling en een 
workshop over het maken van hippe 
meubels. En dat jubileum is een traktatie 
waard! Daarom vindt u in deze krant een 
tegoedbon voor een kop koffie of thee 

met iets lekkers. En we laten u zien wat er 
gebeurt. Van het ophalen van spullen tot 
de vele giften aan goede doelen. 

En het is mooi dat dat zorgt voor veel 
afvalvermindering, wat goed is voor het 
milieu. Want wist u dat elk huishouden 

per jaar gemiddeld 537 kilo afval produ-
ceert? De Recycling bestaat dankzij onze 
vrijwilligers. En dankzij alle Westlanders 
die al zo lang hun spullen brengen en in 
de winkel mooie tweedehands spullen 
kopen. Bedankt! Komt u ook eens kijken 
aan de Franklinstraat 6 in ’s-Gravenzande?

Hele jaar leuke jubileumactiviteiten

MET TEGOEDBON
30 
JAAR!
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30
JAAR!

         
    JUBILEUMUITGAVE



2 75 vrijwilligers zijn actief bij De Recycling

Kringloopwinkel De Recycling 30 jaar

Dick Verlare:

‘Zo lang het nog kan, doe ik het’
Wilma Voskamp:

‘Ik ben iemand die graag organiseert’
“Ik wil nog geen afstand doen van dit 
werk. Zo lang het nog kan, doe ik het”, 
zegt Dick Verlare (68), die op 
vrijdagavond achter de kassa zit bij 
De Recycling. Verlare doet al heel lang 
mee bij De Recycling. Hij heeft in zijn 
werkzame leven eerst 13 jaar voor de 
klas gestaan in ’s-Gravenzande en heeft 
daarna bij een verzekeringskantoor in 
Den Haag gewerkt. 

Verlare is al 30 jaar aan deze kringloopwinkel 
verbonden, vanaf de oprichting. Een bewijs 
daarvan is de oprichtingsakte van de stichting 
waarin zijn naam voorkomt. Hij herinnert zich 
dat moment nog heel goed: “We gingen in 
1983 samen met Elco van Noort en Alice van 
den Berg naar de notaris”.

Jeudouderling
Hoe is Verlare betrokken geraakt? Hij reageert 
enthousiast: “Ik was jeugdouderling in de 
gereformeerde kerk van ‘s-Gravenzande, waar 
we toen onder het thema ‘consuminderen’ 
een actie hielden om Polen de winter door 
te helpen. Hiervoor verzamelden we allerlei 
spullen, die we tijdelijk in een pand aan de 
Van de Kasteelestraat mochten opslaan”. Dat 

inzamelwerk beviel hem en zijn medevrij-
willigers blijkbaar zo goed, dat ze gewoon 
verder zijn gegaan met inzamelen. Verlare 
heeft vanzelfsprekend in de afgelopen jaren 
alle verhuizingen van deze kringloopwinkel 
meegemaakt: eerst vanuit het pand in de 
Van de Kasteelestraat naar het voormalige 
postkantoor aan het Vaartplein en vervolgens 
de gemeentewerf aan de Hoflaan. Uiteinde-
lijk is de winkel in het huidige pand aan de 
Franklinstraat terechtgekomen, dat sinds een 
aantal jaren eigendom is van de Recycling. 
Dick Verlare: “Ik ben blij dat we nu voldoende 
ruimte hebben om de ingeleverde spullen 
goed na te kijken en de goederen uit te stal-
len.”

Kassa
“In de eerste jaren deed ik van alles”, weet 
Verlare nog. “Vergaderen, werkroosters 
maken, opruimen en noem maar op. Nu zit 
ik alleen aan de kassa op de vrijdagavond. 
Het lijkt soms wel of ik bij Albert Heijn werk, 
zoveel wordt er verkocht. Veel tweedehands 
kinderkleding. Trouwens, de kledingafde-
ling heeft veel weg van een filiaal van C&A, 
Marks & Spencer en H&M tegelijk”, zegt hij 
gekscherend.

Leendert de Voogd neemt de voorzit-
tershamer over van Maarten van der 
Zwan. Van der Zwan is ruim twee jaar 
voorzitter geweest van De Recycling. Hij 
blijft betrokken, maar dan als vrijwil-
liger op de platenafdeling. Eerder was 
Van der Zwan loco-burgemeester van de 
gemeente Westland.

Van der Zwan mocht de voorzittershamer 
twee jaar geleden overnemen van Gerard 
van der Sar. Waar is Van der Zwan het meest 
enthousiast over als hij terugkijkt? “Ondanks 
de crisis en vele nieuwe kringloopwinkels 
gaat het goed met De Recycling. En de sfeer 
is onderling prima, dat is ook belangrijk, 
want iedereen doet het vrijwillig. Er wordt 

veel gelachen. Daarnaast ben ik er trots op 
dat afgelopen tijd de buitenkant geweldig 
is opgeknapt. Een verfbeurt, de vlaggen en 
spandoeken. Maar het mooiste is wel dat 
er zoveel mensen zijn die vrijwillig hun tijd, 
ideeën en mogelijkheden investeren in De 
Recycling. Dat onderscheidt ons ook van een 
aantal andere kringloopwinkels.”

Leendert de Voogd, de nieuwe voorzitter, is 
dankbaar voor de bijdrage van Van der Zwan: 
“Maarten van der Zwan heeft vol overgave 
leiding gegeven aan onze mooie kringloop-
winkel. Hij was altijd bereikbaar. We zijn hem 
enorm dankbaar daarvoor. Ik hoop dat ik 
komende tijd ook zoveel energie kan over-
brengen en heb er zin in.”

Naast haar baan in de thuiszorg is 
Wilma Voskamp (46) als vrijwilligster 
actief voor De Recycling. Ze doet dit 
werk al bijna 30 jaar. Het is naast het 
fietsen en wandelen een hobby van 
haar, waarbij ze gemiddeld zo’n drie uur 
per week in de kringloopwinkel bezig 
is. Naast de tijd overigens dat ze thuis 
achter de computer zit om dingen voor 
De Recycling voor te bereiden.

“Ik ben overgehaald door mijn zus, die 
hier al actief was en inmiddels in Drenthe 
woont”, vertelt Wilma Voskamp op de vraag 
hoe zij in dit vrijwilligerswerk terecht is 
gekomen. “Binnen de organisatie van De 
Recycling heb ik in de loop der jaren allerlei 
functies bekleed. Ik heb ook nog in het be-
stuur gezeten, als algemeen adjunct.”

Ophaalploeg
Wilma Voskamp is begonnen als lid van de 
ophaalploeg. Die periode kan ze zich nog 
goed herinneren: “Dat was in de tijd dat 
meubilair en andere spullen met de bakfiets 
werden opgehaald. De een zat dan op de 
fiets en de ander stond in de bak om alles bij 
elkaar te houden, waardoor het niet omviel. 

Ik vond dat erg leuk werk, vandaar dat ik dat 
zeker tien jaar heb gedaan. ” 

Naast dat Wilma lid is van de donatiecom-
missie van De Recycling houdt ze zich ook 
bezig met de organisatie rondom het 
30-jarig jubileum. “Als je zoveel weet uit het 
verleden, is het makkelijk om mensen over 
de afgelopen 30 jaar te vertellen”, zo stelt 
Wilma Voskamp.

Mentaliteitsverandering
In de loop der jaren heeft ze wel gemerkt, 
dat er een mentaliteitsverschil is opgetreden 
bij het publiek. “Vroeger schaamden de 
mensen zich als ze naar de kringloopwinkel 
gingen. Tegenwoordig vinden ze het hip om 
hier naar toe te gaan en iets te kopen.”
Voskamp vindt daarnaast dat De Recycling 
zich als kringloopwinkel moet blijven onder-
scheiden, vanwege het steeds toenemende 
aantal kringloopwinkels in Westland. “Bij 
ons werken professionele mensen op vrijwil-
lige basis, die deskundig zijn op hun terrein. 
We hebben hier bovendien een koffiecorner, 
waar de mensen een kop koffie kunnen drin-
ken met daarbij iets lekkers. Zelf bak ik daar 
regelmatig een lekkere appeltaart voor.”

Vrijwilligers van het eerste uur

De Voogd nieuwe voorzitter van kringloopwinkel

Van der Zwan krijgt bij zijn afscheid een bos bloemen van Leendert de Voogd
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Daling kilo’s afval
In 2011 zorgde elke Nederlander gemid-
deld voor 537 kilo huishoudelijk afval, 
zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daar-
van wordt ongeveer de helft nog niet 
gescheiden ingezameld. Zo’n 78 kilo is 
GFT-afval en per persoon zorgen we voor 
63 kilo papierafval per jaar. Daarmee is de 
hoeveelheid afval per persoon in 2011 licht 
gedaald ten opzichte van 2010. Recentere 
cijfers zijn nog niet bekend.

Ondanks crisis 
toch stabiel
De Telegraaf berichtte in februari dat veel 
kringloopwinkels het moeilijk hebben. 
Omdat consumenten steeds langer doen 
met meubels, kleding en huishoudelijke 
apparatuur, zouden minder spullen wor-
den aangeboden. En consumenten heb-
ben minder te besteden. Niettemin is de 
omzet van De Recycling behoorlijk stabiel. 
Woordvoerder Martijn Vellekoop: “Onze 
omzet groeit niet zoals voorheen, maar we 
hebben het ook niet moeilijk. Zeker omdat 
er in het Westland veel kringloopwinkels 
zijn bijgekomen, is het bijzonder dat we zo 
stabiel draaien. Dan merk je dat we echt 
in de Westlandse samenleving geworteld 
zijn.”

Welkom voor 
75e vrijwilliger

De Recycling had nog nooit zo’n groot 
aantal vrijwilligers. Ada Voois meldde zich 
onlangs ook en is de 75e vrijwilliger. Ze 
werd in het zonnetje gezet met een mooie 
bos bloemen. Door de weeks werkt Ada als 
office manager bij een advocatenkantoor. 
“Dat is een heel leuke baan. Maar ik wil 
naast mijn betaalde werk ook graag iets 
doen voor het goede doel. Hier krijgen 
spullen een tweede leven, wat goed is voor 
het milieu. En met de opbrengst worden 
allerlei goede doelen gesteund. Dat vind ik 
belangrijk.”

Kringloopwinkel De Recycling 30 jaar

Door donatie van De Recycling is werk van Karen Donkersloot mogelijk

Verjaardagscadeaus voor 
minderbedeelde kinderen

Geen cadeau op je verjaardag, als kind 
is dat niet makkelijk. In het Westland 
blijft tientallen kinderen dat bespaard, 
door het werk van Karen Donkersloot en 
een donatie van De Recycling. Ze geeft 
kinderen uit minderbedeelde gezinnen 
leuke cadeaus op hun verjaardag.

Donkersloot werkt samen met de stichting 
Jarige Job en vanuit de Lentiz Dalton MAVO. 
Met de donatie kan de stichting de komende 
maanden een groot aantal minderbedeelde 
kinderen in de basisschoolleeftijd verblijden 
met cadeautjes op hun verjaardag. Kring-
loopwinkel De Recycling gaf eerder een 
donatie van 500 euro om dit goede werk 
mogelijk te maken en recent weer 750 euro.

In het dagelijks leven is Donkersloot docente 
biologie en coördinator maatschappelijke 
stages, samen met leerlingen maakt ze de 
verjaardagsboxen klaar. Ze begon zo’n drie 
jaar geleden en wil voorkomen dat kinderen 
uit armere gezinnen geen leuke verjaar-
dag hebben. “En dat zijn toch nog zo’n 40 
kinderen in het Westland. De namen van die 

kinderen krijgen we van de voedselbank in 
Naaldwijk.” Donkersloot is zeer ingenomen 
met de donaties van De Recycling.

Solide speeltuin
De kringloopwinkel steunt vele goede doe-
len. Zo gaat er ook een flinke gift naar de 
bouw van een solide speeltuin voor gehan-
dicapte kinderen in Kenia, op het schoolter-
rein van het internaat in Kwale. De Recycling 
steunt deze speeltuin met 4500 euro via het 
Verkaart Development Team.
In Albanië knapt Stichting AHA een basis-
school op in Hassan, met 2000 euro hulp van 
De Recycling. En gaarkeukens voor arme 
mensen worden gesteund via Stichting Hulp 

Hongarije-Oekraïne, ook met 2000 euro. 
Daarnaast gaan veertien jongeren met het 
Westland-netwerk op werkvakantie naar Oe-
ganda. Deze jongeren gaan bouwen aan een 
toiletgroep voor een gezondheidsstichting 
in Kyetume. De Recycling steunt dit mooie 
initiatief met 500 euro. En zo zijn er nog vele 
goede doelen die steun krijgen.

Ook dichtbij
De Recycling steunt niet alleen doelen ver 
weg, maar ook dichtbij. Zo gingen er eerder 
donaties naar zorgbakkerij het Blauwe Hek, 
naar Moeder- en kindcentrum Bij-1 in een 
Haagse achterstandswijk en naar het hospice 
in Naaldwijk.

Van heinde en verre komen de klanten 
van De Recycling. Zelfs uit Duitsland. Zoals 
Brigitte Spirkman en haar man, die dichtbij 
Winterberg wonen. Ze hebben al twintig jaar 
een tweede huis op Camping Vluchtenburg. 
Vanaf april tot het eind van de zomer zijn 
ze er vaak te vinden, ook met kinderen en 
kleinkinderen.

De knuffel op de foto is voor een kleinkind 
bestemd. Brigitte kocht diezelfde middag 
ook nog een plantenpot en een rok. Al jaren 
komt ze bij De Recycling over de vloer. Waar-
om? “De artikelen zijn van goede kwaliteit 
en goedkoop. En hergebruik is natuurlijk ook 
goed voor het milieu. We brengen zelf ook 
vaak spullen hierheen”, aldus Brigitte.

Layla Groenendijk komt al jaren bij De Recy-
cling. Cd’s, dvd’s, puzzels, van alles heeft ze 
er gekocht. Maar onlangs deed ze er een wel 
heel bijzondere aankoop. Layla trof er name-
lijk een boek aan met de titel ‘Communiceren 
met gebaren’. Voor slechts één euro kreeg ze 
het in haar bezit. 

Ze zegt: “Dat is heel goedkoop. In een 
boekenzaak kost het zeker veertig euro.” 
Ze moet er om lachen. Layla heeft zelf een 
prima gehoor, maar het boek komt haar toch 
goed van pas. “Een collega is doof. Nu kan 
ik nog veel meer gebaren leren. Dan kunnen 
we beter met elkaar communiceren.”

Steun aanvragen
Mensen met een warm hart voor een goed doel, 
in Nederland of daarbuiten, kunnen steun aanvragen 
via www.recyclingwestland.nl. 
Daar zijn ook de voorwaarden te lezen.

NIEuWtJES

Knuffel voor een Duits kleinkind Bijzondere aankoop voor Layla 
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Piet Persoon van de ophaalploeg van De Recycling

‘De kringloopwinkel is mijn alles’
Zomaar een willekeurige maandag, 
kwart over acht in de ochtend. 
Aan de achterkant van het pand van 
De Recycling in de Franklinstraat in 
’s-Gravenzande heerst al enige bedrijvig-
heid. Twee leden van de ophaalploeg, 
Piet Persoon en André Verbeek, zijn met 
de vrachtwagen met het logo van 
De Recycling startklaar om bij de op-
gegeven adressen overtollig meubilair 
en andere spullen op te halen. 

Normaal zitten ze met z’n drieën in de cabine 
van de vrachtwagen, maar deze week zijn 
toevallig zowel Jan van der Dool als Karel 
Hofland, twee andere leden van de op-
haalploeg, met vakantie. Daardoor kunnen 
we naast chauffeur André Verbeek en Piet 
Persoon plaatsnemen om te kijken wat deze 
mannen vandaag ophalen. 

Voormalige tuinders 
Al zes jaar is Piet Persoon (62), een voor-
malige tomatenkweker, actief voor De 
Recycling. De laatste drie jaar heeft hij de 
leiding over de vrijwilligers van de ophaal-
ploeg. “De kringloopwinkel is mijn alles”, 
zegt hij. “Ik vind het hartstikke leuk werk.” 
André Verbeek (64) blijkt een bloemen-
kweker te zijn uit Honselersdijk, hij is al 
een jaar of vier actief als vrijwilliger.

Inrichting vernieuwen
De vrachtwagen rijdt elke maandag-, dins-
dag-, woensdag- en donderdagochtend door 
het Westland. Deze maandag rijden we als 
eerste naar een echtpaar in de Maasdijk. 
Samen met de heer des huizes sjouwen 
Piet Persoon en André Verbeek rond half 
negen een grote eettafel, acht stoelen, een 

wandmeubel en nog wat bloempotten de 
vrachtwagen in. Het opgehaalde meubilair 
verkeert nog in een goede staat. Waarom dit 
weg moet? De vrouw des huizes vertelt: “Nu 
de kinderen het huis uit zijn, willen we onze 
inrichting vernieuwen.”

Eenzelfde gedachte heeft een echtpaar dat 
in ’s-Gravenzande woont. Hier dragen de vrij-
willigers twee hoektafels, een kastje en twee 
vitrinekasten het huis uit, alles in licht eiken. 
Ook hier maakt het bestaande meubilair 
plaats voor een nieuwe inrichting.

Een paar straten verder halen de mannen 
een loeizware salontafel uit een garage. Piet 
Persoon en André Verbeek vinden dat wel 
een ‘hippe’ tafel, maar denken dat hij niet 
verkoopbaar zal zijn.

De volgende bestemmingen zijn adressen 
in Monster en Naaldwijk waar een oude 
wasmachine, een droger en een antieke tafel 
worden opgehaald. De antieke tafel heeft 
lang in een schuur gestaan en zal nog enige 
behandeling nodig hebben voor deze in de 
verkoop kan.

Thuisbasis
Het is tegen elven op die maandagochtend 
als de vrachtwagen met bemanning de 
thuisbasis bereikt. Daar staan Hans Voskamp 
en Dick Spaans, die ook deel uitmaken van 
de ophaalploeg, klaar om de spullen uit de 
vrachtwagen te halen.  
Als die klus geklaard is, gaan de mannen 
koffie drinken. Zij zijn van mening dat de 
oogst van deze maandag voortreffelijk is. Het 
zal het bedrag dat De Recycling aan goede 
doelen kan geven flink verhogen.

Spullen laten ophalen?
De Recycling haalt grote spullen gratis op binnen het 
Westland en Hoek van Holland. Bij het ophalen moeten de 
spullen op de begane grond te staan. 
Heeft u ook meubels, witgoed of andere mooie spullen 
over? Geef het door via ophalen@recyclingwestland.nl of 
bel met 0174 441 268.

BeSTuuRSleDen
GeZochT

Vanwege recente wisselingen in het 
bestuur is De Recycling is op zoek naar 

twee nieuwe bestuursleden. 

We zoeken een vrouw of man die het 
voortouw wil nemen bij de PR en iemand 

die de aansturing van vrijwilligers wil 
coördineren. Bij de laatste functie zijn

 leidinggevende kwaliteiten nodig. 

Ongeveer één keer per maand komt 
het bestuur bij elkaar, dat verder bestaat 
uit een penningmeester, een voorzitter 

en een secretaris. 

Op www.recyclingwestland.nl is meer
informatie over de functies te vinden.

Buitenboel 
opgeknapt
De buitenkant van De Recycling is de af-
gelopen maanden enorm opgeknapt. Het 
pand kreeg afgelopen jaar een verfbeurt. 
En er zijn recent vlaggenmasten neergezet 
om duidelijker zichtbaar te maken waar de 
winkel staat op industrieterrein Teylingen 
in ‘s-Gravenzande. Met raamstickers en 
spandoeken kan nu niemand het pand 
meer missen. En de uitstraling is veel frisser 
en vrolijker geworden.

Vrijwilligers kiezen 
zelf goed doel
De helft van de opbrengsten van De 
Recycling wordt door vrijwilligers zelf aan 
een goed doel gegeven. Mensen die lan-
ger dan een half jaar meewerken kunnen 
op een stembriefje aangeven welk goed 
doel zij willen steunen. Dit jaar waren er 
veel stemmen voor de Historische
Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwints-
heul. Daarnaast gingen er ook veel stem-
men naar Vogelasiel De Houtsnip in Hoek 
van Holland. Deze goede doelen en nog 
zo’n twintig andere kunnen een donatie 
van enkele honderden en soms duizenden 
euro’s tegemoet zien. Bij De Recycling 
zijn meer dan 75 vrijwilligers uit heel het 
Westland actief. Daarvan deden ruim 50 
vrijwilligers mee aan deze stemronde voor 
goede doelen.

nederland in 
recycle-top
Wat betreft het hergebruik van afval 
behoort Nederland tot de top in Europa. 
In Oostenrijk, Duitsland en België wordt 
meer afval gerecycled. Het gaat dan om 
afval dat wordt hergebruikt, gecompos-
teerd of bijvoorbeeld gebruikt om stroom 
op te wekken door het te verbranden 
in energiecentrales. Tegelijk produceren 
Nederlanders per hoofd van de bevol-
king nog wel vrij veel afval, meer dan het 
Europese gemiddelde van 502 kilo. Daarbij 
daalt de hoeveelheid afval per inwoner 
wel lichtjes. Dat meldde het Europees Mili-
euagentschap (EMA) in maart. Gemiddeld 
wordt in 32 onderzochte Europese landen 
in 2010 zo’n 35 procent van het afval ge-
recycled, een stuk meer dan de 23 procent 
die dat was in 2001.

nIeuwTjeS

Als het te repareren is of in elkaar te zetten, 
dan doet hij dat gewoon. “Ik ben een echte 
aanpakker”, zegt Hans Voskamp (67), één van 
de vrijwilligers van De Recycling. Hij onder-
werpt binnenkomend meubilair en andere 
huisraad aan een controle op deugdelijkheid. 
Achter hem hangen bakken vol scharnieren, 
boutjes, schroeven en wat dies meer zij. 

Klusjesman
Vanzelfsprekend komt de vraag of Voskamp 
veel werk heeft aan dat herstellen van 
het binnengekomen meubilair en andere 
huisraad. “Dat is heel verschillend, hoor. De 
ene week is er veel werk en de andere week 
minder. Maar ik heb altijd wat te doen. Als er 
ergens een snoertje kapot is, dan maak ik dat 
ook. En nog niet zo lang geleden heb ik sa-

men met collega’s de buitenkant van het pand 
geverfd. Kortom: ik ben een klusjesman”, zegt 
hij. Voskamp was vanaf zijn dertigste tot even 
na zijn zestigste werkzaam bij de buitendienst 
van de gemeente Naaldwijk.

“Ik heb altijd wat te doen hier. Samen met 
Piet Persoon plak ik de prijzen op de meubels 
die binnenkomen. Nee, er kan door de koper 
niet worden onderhandeld over de prijs. Dan 
is het einde immers zoek. Maar als een artikel 
lang in de winkel blijft staan, dan verlagen we 
de prijs op een gegeven moment.” Voskamp 
is vaak te vinden bij De Recycling: “Gemid-
deld breng ik hier zo’n 15 uur per week door. 
Ik moet wat om handen hebben. Hoe lang ik 
hiermee doorga? Zolang als ik het leuk blijf 
vinden.”

Bijna 40 jaar stond Bram Meijboom voor de 
klas op de Ichthusschool in Monster. Toen hij 
de leeftijd van 61 jaar bereikte, besloot hij 
gebruik te maken van de kans om vervroegd 
te stoppen met werken. Eenmaal thuis zag hij 
een advertentie van De Recycling, waarin een 
vrijwilliger werd gezocht, die deskundig was 
op het gebied van de elektrotechniek. Meij-
boom solliciteerde en werd aangenomen. 

Eindelijk kreeg Poeldijker Bram Meijboom de 
kans om iets te doen met zijn kennis op het 
gebied van elektrotechniek. Hij vertelt: “Van 
kleins af aan had ik belangstelling voor dit 
vakgebied. Ik zat toen al op vrij jonge leeftijd 
met versterkertjes te knutselen. Het zit blijk-
baar in mijn genen.”
Alle apparaten, die met elektrotechniek te 

maken hebben en worden binnengebracht, 
worden eerst door hem of een van zijn zes 
collega’s nagekeken en zo mogelijk her-
steld. Zij proberen alles weer aan de gang te 
krijgen. Vandaar dat de kringloopwinkel de 
koper van bijvoorbeeld een koffiezetapparaat 
ook enige garantie geeft.

Supervisie
Bram Meijboom (nu 70) is sinds 2012 ook 
hoofd Facilitaire Zaken. Dat betekent dat 
hij de supervisie heeft over alles wat met 
het gebouw aan de Franklinstraat te maken 
heeft, zowel binnen als buiten. “Alles in het 
gebouw is optimaal”, zo stelt hij. Meijboom 
is inmiddels negen jaar als vrijwilliger actief 
bij de grootste kringloopwinkel van het 
Westland.

Hans Voskamp, de man die meubels repareert

‘Ik ben een echte aanpakker’
Bram Meijboom, de man die apparaten nakijkt

‘Alles in het gebouw is optimaal’
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Piet Persoon van de ophaalploeg van De Recycling

‘De kringloopwinkel is mijn alles’
Zomaar een willekeurige maandag, 
kwart over acht in de ochtend. 
Aan de achterkant van het pand van 
De Recycling in de Franklinstraat in 
’s-Gravenzande heerst al enige bedrijvig-
heid. Twee leden van de ophaalploeg, 
Piet Persoon en André Verbeek, zijn met 
de vrachtwagen met het logo van 
De Recycling startklaar om bij de op-
gegeven adressen overtollig meubilair 
en andere spullen op te halen. 

Normaal zitten ze met z’n drieën in de cabine 
van de vrachtwagen, maar deze week zijn 
toevallig zowel Jan van der Dool als Karel 
Hofland, twee andere leden van de op-
haalploeg, met vakantie. Daardoor kunnen 
we naast chauffeur André Verbeek en Piet 
Persoon plaatsnemen om te kijken wat deze 
mannen vandaag ophalen. 

Voormalige tuinders 
Al zes jaar is Piet Persoon (62), een voor-
malige tomatenkweker, actief voor De 
Recycling. De laatste drie jaar heeft hij de 
leiding over de vrijwilligers van de ophaal-
ploeg. “De kringloopwinkel is mijn alles”, 
zegt hij. “Ik vind het hartstikke leuk werk.” 
André Verbeek (64) blijkt een bloemen-
kweker te zijn uit Honselersdijk, hij is al 
een jaar of vier actief als vrijwilliger.

Inrichting vernieuwen
De vrachtwagen rijdt elke maandag-, dins-
dag-, woensdag- en donderdagochtend door 
het Westland. Deze maandag rijden we als 
eerste naar een echtpaar in de Maasdijk. 
Samen met de heer des huizes sjouwen 
Piet Persoon en André Verbeek rond half 
negen een grote eettafel, acht stoelen, een 

wandmeubel en nog wat bloempotten de 
vrachtwagen in. Het opgehaalde meubilair 
verkeert nog in een goede staat. Waarom dit 
weg moet? De vrouw des huizes vertelt: “Nu 
de kinderen het huis uit zijn, willen we onze 
inrichting vernieuwen.”

Eenzelfde gedachte heeft een echtpaar dat 
in ’s-Gravenzande woont. Hier dragen de vrij-
willigers twee hoektafels, een kastje en twee 
vitrinekasten het huis uit, alles in licht eiken. 
Ook hier maakt het bestaande meubilair 
plaats voor een nieuwe inrichting.

Een paar straten verder halen de mannen 
een loeizware salontafel uit een garage. Piet 
Persoon en André Verbeek vinden dat wel 
een ‘hippe’ tafel, maar denken dat hij niet 
verkoopbaar zal zijn.

De volgende bestemmingen zijn adressen 
in Monster en Naaldwijk waar een oude 
wasmachine, een droger en een antieke tafel 
worden opgehaald. De antieke tafel heeft 
lang in een schuur gestaan en zal nog enige 
behandeling nodig hebben voor deze in de 
verkoop kan.

Thuisbasis
Het is tegen elven op die maandagochtend 
als de vrachtwagen met bemanning de 
thuisbasis bereikt. Daar staan Hans Voskamp 
en Dick Spaans, die ook deel uitmaken van 
de ophaalploeg, klaar om de spullen uit de 
vrachtwagen te halen.  
Als die klus geklaard is, gaan de mannen 
koffie drinken. Zij zijn van mening dat de 
oogst van deze maandag voortreffelijk is. Het 
zal het bedrag dat De Recycling aan goede 
doelen kan geven flink verhogen.

Spullen laten ophalen?
De Recycling haalt grote spullen gratis op binnen het 
Westland en Hoek van Holland. Bij het ophalen moeten de 
spullen op de begane grond te staan. 
Heeft u ook meubels, witgoed of andere mooie spullen 
over? Geef het door via ophalen@recyclingwestland.nl of 
bel met 0174 441 268.

BeSTuuRSleDen
GeZochT

Vanwege recente wisselingen in het 
bestuur is De Recycling is op zoek naar 

twee nieuwe bestuursleden. 

We zoeken een vrouw of man die het 
voortouw wil nemen bij de PR en iemand 

die de aansturing van vrijwilligers wil 
coördineren. Bij de laatste functie zijn

 leidinggevende kwaliteiten nodig. 

Ongeveer één keer per maand komt 
het bestuur bij elkaar, dat verder bestaat 
uit een penningmeester, een voorzitter 

en een secretaris. 

Op www.recyclingwestland.nl is meer
informatie over de functies te vinden.

Buitenboel 
opgeknapt
De buitenkant van De Recycling is de af-
gelopen maanden enorm opgeknapt. Het 
pand kreeg afgelopen jaar een verfbeurt. 
En er zijn recent vlaggenmasten neergezet 
om duidelijker zichtbaar te maken waar de 
winkel staat op industrieterrein Teylingen 
in ‘s-Gravenzande. Met raamstickers en 
spandoeken kan nu niemand het pand 
meer missen. En de uitstraling is veel frisser 
en vrolijker geworden.

Vrijwilligers kiezen 
zelf goed doel
De helft van de opbrengsten van De 
Recycling wordt door vrijwilligers zelf aan 
een goed doel gegeven. Mensen die lan-
ger dan een half jaar meewerken kunnen 
op een stembriefje aangeven welk goed 
doel zij willen steunen. Dit jaar waren er 
veel stemmen voor de Historische
Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwints-
heul. Daarnaast gingen er ook veel stem-
men naar Vogelasiel De Houtsnip in Hoek 
van Holland. Deze goede doelen en nog 
zo’n twintig andere kunnen een donatie 
van enkele honderden en soms duizenden 
euro’s tegemoet zien. Bij De Recycling 
zijn meer dan 75 vrijwilligers uit heel het 
Westland actief. Daarvan deden ruim 50 
vrijwilligers mee aan deze stemronde voor 
goede doelen.

nederland in 
recycle-top
Wat betreft het hergebruik van afval 
behoort Nederland tot de top in Europa. 
In Oostenrijk, Duitsland en België wordt 
meer afval gerecycled. Het gaat dan om 
afval dat wordt hergebruikt, gecompos-
teerd of bijvoorbeeld gebruikt om stroom 
op te wekken door het te verbranden 
in energiecentrales. Tegelijk produceren 
Nederlanders per hoofd van de bevol-
king nog wel vrij veel afval, meer dan het 
Europese gemiddelde van 502 kilo. Daarbij 
daalt de hoeveelheid afval per inwoner 
wel lichtjes. Dat meldde het Europees Mili-
euagentschap (EMA) in maart. Gemiddeld 
wordt in 32 onderzochte Europese landen 
in 2010 zo’n 35 procent van het afval ge-
recycled, een stuk meer dan de 23 procent 
die dat was in 2001.

nIeuwTjeS

Als het te repareren is of in elkaar te zetten, 
dan doet hij dat gewoon. “Ik ben een echte 
aanpakker”, zegt Hans Voskamp (67), één van 
de vrijwilligers van De Recycling. Hij onder-
werpt binnenkomend meubilair en andere 
huisraad aan een controle op deugdelijkheid. 
Achter hem hangen bakken vol scharnieren, 
boutjes, schroeven en wat dies meer zij. 

Klusjesman
Vanzelfsprekend komt de vraag of Voskamp 
veel werk heeft aan dat herstellen van 
het binnengekomen meubilair en andere 
huisraad. “Dat is heel verschillend, hoor. De 
ene week is er veel werk en de andere week 
minder. Maar ik heb altijd wat te doen. Als er 
ergens een snoertje kapot is, dan maak ik dat 
ook. En nog niet zo lang geleden heb ik sa-

men met collega’s de buitenkant van het pand 
geverfd. Kortom: ik ben een klusjesman”, zegt 
hij. Voskamp was vanaf zijn dertigste tot even 
na zijn zestigste werkzaam bij de buitendienst 
van de gemeente Naaldwijk.

“Ik heb altijd wat te doen hier. Samen met 
Piet Persoon plak ik de prijzen op de meubels 
die binnenkomen. Nee, er kan door de koper 
niet worden onderhandeld over de prijs. Dan 
is het einde immers zoek. Maar als een artikel 
lang in de winkel blijft staan, dan verlagen we 
de prijs op een gegeven moment.” Voskamp 
is vaak te vinden bij De Recycling: “Gemid-
deld breng ik hier zo’n 15 uur per week door. 
Ik moet wat om handen hebben. Hoe lang ik 
hiermee doorga? Zolang als ik het leuk blijf 
vinden.”

Bijna 40 jaar stond Bram Meijboom voor de 
klas op de Ichthusschool in Monster. Toen hij 
de leeftijd van 61 jaar bereikte, besloot hij 
gebruik te maken van de kans om vervroegd 
te stoppen met werken. Eenmaal thuis zag hij 
een advertentie van De Recycling, waarin een 
vrijwilliger werd gezocht, die deskundig was 
op het gebied van de elektrotechniek. Meij-
boom solliciteerde en werd aangenomen. 

Eindelijk kreeg Poeldijker Bram Meijboom de 
kans om iets te doen met zijn kennis op het 
gebied van elektrotechniek. Hij vertelt: “Van 
kleins af aan had ik belangstelling voor dit 
vakgebied. Ik zat toen al op vrij jonge leeftijd 
met versterkertjes te knutselen. Het zit blijk-
baar in mijn genen.”
Alle apparaten, die met elektrotechniek te 

maken hebben en worden binnengebracht, 
worden eerst door hem of een van zijn zes 
collega’s nagekeken en zo mogelijk her-
steld. Zij proberen alles weer aan de gang te 
krijgen. Vandaar dat de kringloopwinkel de 
koper van bijvoorbeeld een koffiezetapparaat 
ook enige garantie geeft.

Supervisie
Bram Meijboom (nu 70) is sinds 2012 ook 
hoofd Facilitaire Zaken. Dat betekent dat 
hij de supervisie heeft over alles wat met 
het gebouw aan de Franklinstraat te maken 
heeft, zowel binnen als buiten. “Alles in het 
gebouw is optimaal”, zo stelt hij. Meijboom 
is inmiddels negen jaar als vrijwilliger actief 
bij de grootste kringloopwinkel van het 
Westland.

Hans Voskamp, de man die meubels repareert

‘Ik ben een echte aanpakker’
Bram Meijboom, de man die apparaten nakijkt

‘Alles in het gebouw is optimaal’
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Sieradendokter trekt veel bezoekers

Kringloop begonnen in een garage

Deel spullen gaat rechtstreeks naar het buitenland

Naaimachines voor Ghana ingezameld

Het lijkt Apple wel, want ’s werelds groot-
ste computerbedrijf begon in een garage. 
En deze kringloopwinkel ook. De Recycling 
startte vanuit een garage aan de Van De Kas-
teelestraat in ‘s-Gravenzande. In maart 1983 
is de stichting officieel opgericht. De omzet 
bedroeg de eerste jaren niet meer dan 25 
gulden per week. En de opbrengst was voor 
Polen, dat toen erg arm was. Er werd ook 
kleding ingezameld, om mensen de winter 
door te helpen.

Bakfiets
Vanuit de garagebox groeide De Recycling 
door naar het naastgelegen Groene Kruis-
gebouw. Dat kon gratis gebruikt worden, 

want dat pand stond op de lijst om gesloopt 
te worden. De sympathie voor De Recy-
cling groeide in die tijd. Daarom kreeg De 
Recycling in 1985 het oude postkantoor ter 
beschikking, aan het Vaartplein. Ook dat 
gebouw stond op de nominatie om gesloopt 
te worden.

In deze periode werden goederen opgehaald 
met een bakfiets. Uit idealisme, en ook uit 
kostenoverwegingen. Deze bakfiets is nu te 
vinden op de eerste etage in De Recycling, bij 
de kledingafdeling.
Vanuit het Groene Kruisgebouw verhuisde 
De Recycling in 1990 naar de Hoflaan. De 
gemeente bood daar een loods aan. Voor 

het eerst beschikte De Recycling over een 
permanente plek! Het was er wel vaak bit-
terkoud in de winter. De opbrengsten van De 
Recycling werden inmiddels verdeeld over 
meerdere goede doelen.

Meer oppervlakte
In 2005 verhuisde de kringloopwinkel naar 
het veel grotere pand aan de Franklinstraat 6 
in ‘s-Gravenzande. Daar is de kringloopwin-
kel nu nog gevestigd. Door de grote opper-
vlakte konden er veel meer spullen herge-
bruikt worden en stegen de opbrengsten. De 
kringloopwinkel wordt nog steeds volledig 
door vrijwilligers draaiende gehouden en elk 
jaar komen er circa 30.000 klanten.

Bij kringloop De Recycling is in mei 
een sieradenmiddag georganiseerd. Er 
kwamen veel mensen op af, meer dan 
honderd. Deelnemers aan een workshop 
leerden ook hoe je van afval een trendy 
sieraad kunt maken.

“De opkomst is hoog en er wordt goed 
verkocht. Dat vind ik erg leuk”, zegt Jeannet 
van den Berg. Zij beheert de sieradenafdeling 
van De Recycling. Bezoekers konden allerlei 
mooie sieraden kopen die het afgelopen jaar 
zijn ingeleverd. Er werd ook een workshop 
gehouden. Daarin konden deelnemers leren 
hoe je bijvoorbeeld een trendy ketting kunt 
maken van afvalmaterialen, zoals oude 
fietsbanden. Bovendien was een ‘sieraden-
dokter’ aanwezig voor kleine reparaties aan 
sieraden.

Overigens loont het voor mensen die van 
sieraden houden de moeite om regelmatig 

bij De Recycling langs te komen. Volgens 
Jeannet van den Berg worden wekelijks be-
hoorlijk veel kettinkjes, armbanden, oorbel-
len en dergelijke ingezameld. “We hanteren 
vriendelijke prijsjes, voor goede sieraden. En 
er is altijd wel voor elk wat wils.”

De sieradenmiddag werd georganiseerd in 
het kader van het 30-jarig bestaan van De 
Recycling. De opbrengst was zoals gewoon-
lijk bestemd voor goede doelen. De Recycling 
viert het jubileum dit jaar met tal van bijzon-
dere activiteiten.

Ze zijn beiden 77 en zetten zich al jaren 
met ongekende inzet in voor het goede 
doel. Bep Jansen - Scholtes en Jan van 
der Kooij. Ze krijgen beiden regelmatig 
spullen van De Recycling. Die Westland-
se spullen gaan als gift naar landen als 
Albanië, Ghana en Moldavië.

“Ik heb het tegenwoordig drukker dan toen 
ik nog voor een baas werkte”, lacht Jan 
van der Kooij. Zijn vrouw noemt hem wel 
eens ‘Malle Pietje’. Voor anderen is hij ‘de 
bedelaar’. Jan kan er om lachen. Hij ‘bedelt’ 
immers niet voor niets. En alle spulletjes die 
hij inzamelt - van brillen tot chemische toilet-

ten en van kleding tot pannen - krijgen een 
prima bestemming.
Jan haalt bij De Recycling al zo’n twee jaar 
wekelijks ijzer en koper op dat niet verkocht 
kan worden. “Ik zou willen dat er meer van 
zulke leveranciers waren.” Hij stript het ijzer 
van allerlei apparaten en meubels en brengt 
het vervolgens naar de metaalhandel. Met de 
opbrengst worden projecten in onder meer 
Albanië en Moldavië gefinancierd, zoals inter-
naten voor weeskinderen. “Als je ziet hoe blij 
de mensen zijn met de hulp die we bieden... 
dat is met geen pen te beschrijven.”
Zo’n twee keer per jaar gaat Jan samen met 
collega vrijwilligers van Stichting Filippus naar 

Albanië en Moldavië. Hij komt al meer dan 
twintig jaar in Albanië. Dankzij de hulpver-
lening is de situatie er volgens Jan wel iets 
verbeterd, maar Moldavië blijft daarbij nog 
achter. 

Naaimachines naar Ghana
Ook in een land als Ghana is de nood hoog. 
Bep Jansen - Scholtes probeert er al meer dan 
een kwart eeuw iets aan te doen. Ze nam de 
taak over van een tante en is er bijna dage-
lijks mee bezig. “Het laat je niet meer los.” 
Elke vrijdag komt Bep bij De Recycling, om 
spullen op te halen. Thuis gebruikt ze twee 
garages als opslagplaats.

Ze haalt één keer per jaar geld op bij familie 
en vrienden. Daarnaast krijgt ze alle naaima-
chines en schrijfmachines van De Recycling. 
“Die zijn keihard nodig in Ghana”, zegt Bep. 
Elk jaar gaan er een paar honderd naaima-
chines naar het Afrikaanse land. Die worden 
met name op naaischooltjes gebruikt. Maar 
Bep zamelt ook andere spullen in, zoals 
kleding (ook wel van De Recycling), schrijfwa-
ren, schriftjes en dergelijke. In samenwerking 
met de Stichting Reik Elkaar de Hand wordt 
alles naar Ghana en Oekraine vervoerd. De 
situatie in Ghana is de afgelopen decennia 
verbeterd. “Maar de mensen zijn er nog 
steeds straatarm”, constateert Bep.

Juni 2013
Oplage 46.000 stuks
Bijlage bij Het Hele Westland
Kamer van Koophandel: 4114575
Bankrekening: 342935615

De doelstelling van De Recycling is het 
verminderen van onze afvalberg. Door 
gebruikte spullen opnieuw te gebruiken, 
zorgen we samen dat we minder afval pro-
duceren. De opbrengst gaat naar goede 
doelen.

Deze krant is gemaakt ter gelegenheid van 
het 30-jarig jubileum van kringloopwinkel 
De Recycling. Officieel: Stichting De Re-
cycling ’s-Gravenzande. Teksten door Ton 
Groenendijk, Vic Steenbergen en Martijn 
Vellekoop. Foto’s veelal door Ton Groenen-
dijk. Eindredactie door Martijn Vellekoop.

Vragen of opmerkingen? Mail met 
communicatie@recyclingwestland.nl. 
Aan deze krant kunnen geen rechten 
worden ontleend. Voor overname van 
teksten en foto’s contact opnemen, er 
rust copyright op.

Colofon
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Veiling bijzondere spullen
toegegeven: de kans dat u voor een 
prikkie een echte Rembrandt op de kop 
tikt, is niet groot. Maar wel zeker is dat 
u voor weinig heel mooie spullen kunt 
kopen op de jaarlijkse veiling. De veiling 
is er weer op zaterdag 21 september in 
De Recycling. 

Tijdens de veiling is er van alles te koop: schil-
derijen, muziekinstrumenten, zilverwerk en 
porselein. De veiling start om 14:00 uur en de 
kavels zijn te zien op de vrijdag en zaterdag-
ochtend vooraf.

Maarten van der Zwan, voormalig voorzit-
ter van De Recycling, treedt op als veiling-
meester. Hij heeft er zin in: “Ik kijk er heel 
erg naar uit. Voor mij is dit echt een jaarlijks 
hoogtepunt bij De Recycling.” Het afgelo-
pen jaar bracht de veiling enkele duizenden 
euro’s op voor het hospice in Naaldwijk. Dit 
jaar gaat de opbrengst naar Stichting Amigos 
de Trasciende. Deze organisatie biedt jonge-
ren uit Guatemalastad een alternatief voor 
bendelidmaatschap door gratis hiphoplessen 
en door hen op te vangen in een breakdan-
ceschool.

Openingstijden
Verkoop 
Vrijdag 13:30 – 17:00 uur
 19:00 – 20:30 uur
Zaterdag 10:00 – 16:00 uur

Inname
Donderdag 19:00 – 20:00 uur
Vrijdag 13:30 – 17:00 uur
 19:00 – 20:30 uur
Zaterdag 10:00 – 13:00 uur

tEGOEDBON
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u gratis een kop koffie of thee 

met iets lekkers. We bestaan 30 jaar en wie jarig is trakteert. 

GRAtIS KOFFIE 
OF tHEE

In te leveren tot 1 november 2013 bij de koffiecorner van De Recycling. 
Adres: Franklinstraat 6 in ‘s-Gravenzande.


Agenda
Dit jaar is er veel te doen bij De Recycling, 
ook vanwege het 30-jarig jubileum. Wees 
van harte welkom tijdens de reguliere ope-
ningstijden en bij één van deze bijzondere 
activiteiten:

Zaterdag 15 juni   
Modeshow met tweedehands kleding

Zaterdag 21 september
Jaarlijkse veiling bijzondere spullen

Vrijdag 4 oktober 
Start Kerstverkoop 

Zaterdag 19 oktober 
Voorlezen voor kinderen

KRINGLOOPWINKEL DE RECYCLING   |  FRANKLINSTRAAT 6  |  ’S-GRAVENZANDE  |  WWW.RECYCLINGWESTLAND.NL  |  0174 441 268

Vrijwilligers gezocht
Het team van De Recycling bestaat uit meer dan 75 enthousiaste vrijwilligers, jong en oud. 

En nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Op dit moment zijn er onder meer de 

volgende vacatures:

 » Medewerker kleingoed (winkel inrichten)

 » Medewerker inname (spullen ontvangen)

 » Medewerker elektro (spullen checken en repareren)

 » Kassamedewerker (afrekenen van spullen)

 » Medewerker koffiecorner (koffie en thee schenken)

 » Bestuurslid communicatie (kijk op de site voor meer info)

 » Medewerker kleding (sorteren en winkel inrichten)

 » Bestuurslid vrijwilligers (kijk op de site voor meer info)

 » Medewerker ophaaldienst (samen spullen ophalen)

Actuele vacatures vindt u altijd op www.recyclingwestland.nl

Camilla en Rezgan: ‘Het is echt leuk’

Het grootste deel van de week werken 
Camilla Zonnenberg en Rezgan Manrash in 
De Werkplaats in ’s-Gravenzande. Dat is een 
centrum voor arbeid voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Elke week werken 
Camilla en Rezgan ook een aantal uren in De 

Recycling. Het tweetal plakt prijsstickertjes 
op kleding. “Het is echt leuk”, zegt Rezgan. 
“Ja”, beaamt Camilla. Je kunt het ook aan ze 
zien: ze hebben plezier in hun werk. Het is 
gezellig met de vrijwilligers van De Recy-
cling.


