
De vrijwilligers vormen nog steeds het hart 
van beide kringloopcentra. “Dat zijn 
gepensioneerden die hier een zinvolle 
tijdbesteding vinden maar ook mensen met 
uiteenlopende achtergronden – van een 
ex-verslaafde tot iemand met autisme – die 
een leer-/werktraject bij ons volgen”, vertelt 

Caroline van den Broek. “Als stichting zijn we 100% 
afhankelijk van de inkomsten die we krijgen uit de 
winkels, we ontvangen geen subsidie.”

Uitgebreid assortiment
“Het is een uitdaging om met elkaar een topwinkel 
neer te zetten. We hebben het geluk dat velen hun 
tweedehands goederen aan ons toevertrouwen dus 
het aanbod is enorm. Alle spullen die binnenkomen 
- van meubelen, snuisterijen en speelgoed tot kleding 

Zesentwintig jaar geleden opende Kringloopcentrum Eemnes de deuren. Ontstaan als 
pure vrijwilligersorganisatie, opgericht door een aantal milieubewuste inwoners, heeft het 

kringloopcentrum zich in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Vijf jaar geleden kwam er zelfs 
een vestiging in Huizen, met een winkel van 1.200 m², bij. Een team van circa 130-140 mensen, 

waaronder 25 betaalde krachten, zet zich in om de winkels draaiende te houden.

Kringloop winkelen
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‘WE WILLEN 
MET ELKAAR 

EEN TOPWINKEL 
NEERZETTEN’

BRUISENDE/ZAKEN

en boeken - worden netjes gesorteerd. We 
willen onze klanten het beste van het beste 
bieden dus we zijn streng: alles moet schoon en 
heel zijn. Wat na een maand niet verkocht is, 
kan nog een week voor 50% gekocht worden en 
gaat daarna echt de winkel uit. Daardoor is er is 
er iedere dag is er wel iets nieuws. De winkels 
zijn mooi en overzichtelijk, het moet een plezier 
zijn om hier rond te snuffelen.”

Een belevenis
“Er is ook altijd tijd voor een praatje. Het streven 
is er elke dag weer een belevenis van te maken 
voor de klanten. Mensen van alle rangen en 
standen komen hier binnen, op zoek naar iets 
bijzonders. Dat is ook de charme van een 
kringloopwinkel, het is steeds weer een 
verrassing wat je deze keer vindt!”

TIP: Beide kringloopcentra zijn zes dagen per 
week (ma t/m za) geopend, ook voor inbreng. 
Er is tevens een gratis ophaalservice.

Kringloop winkelen op hoog niveau
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