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1.Inleiding 
 
 
De toenmalige rommelmarktcommissie van de Hervormde Gemeente te 
Nieuw- Beijerland organiseerde jaarlijks een rommelmarkt op het terrein 
rondom het kerkgebouw aan de Kerkstraat 22 te Nieuw-Beijerland. In 
2018 bestond de rommelmarkt 40 jaar. 
De jaarlijkse inkomsten van deze rommelmarkt werden volledig 
aangewend voor het onderhoud en de restauratie van het monumentale 
kerkgebouw dat als rijksmonument geregistreerd staat. 
Aanvullende gelden zijn noodzakelijk om ook voor de toekomst dit 
gebouw in een goede staat te kunnen houden. 
Daarom is enige tijd geleden bezien of een kringloopwinkel tot de 
mogelijkheden behoort. 
Na een uitgebreide oriëntatie van de leegstaande panden in Nieuw-
Beijerland is het gelukt een voormalige bakkerij te huren. 
Deze voormalige bakkerij aan de Voorstraat 21 te Nieuw-Beijerland is 
vervolgens door een groepje enthousiaste vrijwilligers ingericht als 
kringloopwinkel. Deze winkel is plaatselijk bekend als kringloopwinkel 
“De Oude Bakkerij”.  
Nadat gebleken is dat deze winkel in ons dorp levensvatbaar is, hebben 
wij de Stichting Kringloopwinkel Nieuw-Beijerland opgericht. 

 
 

2.Missie, visie en doelstelling 
 
 
De doelstelling van de Stichting Kringloopwinkel Nieuw-Beijerland is om 
zoveel mogelijk gelden te genereren die kunnen worden aangewend ten 



behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw aan de Kerkstraat 
22 te Nieuw-Beijerland. 
Ook voor de komende jaren hopen wij deze missie gestand te kunnen 
doen.  
Tijdens de openingstijden van de winkel is het voor een ieder mogelijk 
om in goede staat verkerende bruikbare spullen aan te bieden. 
In voorkomende gevallen en op afspraak worden ook wel spullen bij de 
mensen opgehaald. 
Ook de komende tijd zullen we steeds alert zijn op het aanbieden van 
goede spullen voor redelijke prijzen. 
 
In de tijd dat we als winkel open zijn is gebleken dat een kringloopwinkel 
in ons dorp in een behoefte voorziet. 
 
Ook hebben we al meerdere malen een scholier kunnen helpen voor een 
maatschappelijke stage. 
 
De inkomende goederen worden gesorteerd. Daarbij is gebleken dat 
door milieuvriendelijke scheiding van goederen ook nog extra gelden 
kunnen worden gegenereerd.   
 
De activiteiten van de kringloopwinkel bestaan uitsluitend uit het 
inzamelen en verkopen van gebruikte goederen. 
 
De inkomsten worden volledig aangewend voor onderhoud en 
restauratie van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Nieuw-
Beijerland. 
 
 
3.Werkzaamheden 

 
 

De kringloopwinkel is open op: 
 
woensdag   van 10.00 -17.00 uur 
vrijdag        van 10.00 -17.00 uur 
zaterdag     van 10.00 -12.30 uur 
 
Meerdere vrijwilligers zijn tijdens deze uren behulpzaam in de winkel. 
Ook buiten de openingstijden zijn meerdere vrijwilligers actief ten 
behoeve van de kringloopwinkel. 



 
 
4.Bestuur 

 
Op 1 november 2017 is bij notariële akte de Stichting Kringloopwinkel 
Nieuw-Beijerland opgericht. 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 

1. C.J. de Jong (voorzitter) 
2. W. den Hartog (secretaris) 
3. J. Bestebreur (penningmeester) 
4. B.C. van den Doel (lid) 
5. J.P. Treur (lid) 

 
K.v.K. nummer : 69978840 
RSIN nummer  : 858089154 
 
 
Website: www.kringloopwinkeldeoudebakkerij.nl 
E-mail: kringloopwinkeldeoudebakkerij@gmail.com 
Of bezoek ons via Facebook  
 
                                                            
                                                           De voorzitter,           De secretaris, 
                                                           C.J. de Jong             W. den Hartog 
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