
H A B B E K R A T S
5  J A A R !
5 jaar Habbekrats!
Kringloopwinkel Habbekrats! 
Inmiddels een begrip in De Lier! 
Regelmatig vragen mensen me 
of ik ooit verwacht had dat de 
winkel zo groot zou worden. 
Uh…nee. Nooit over nagedacht. 

Vijf jaar geleden kreeg ik de 
kans om een lang gekoesterde 
droom werkelijkheid te laten 
worden; in De Lier een plek 
creëren waar ‘aandacht’ is voor 
mensen. Gewoon een plek waar 
mensen zichzelf kunnen en 
mogen zijn. Waar niet gekeken 
wordt naar je beperkingen, 
maar waar de focus ligt op 
je mogelijkheden. Een plek 
waar het niet draait om geld 
verdienen, maar om mensen. 

Een plek waar je een kop koffie 
kunt drinken, een krantje kunt 
lezen, waar altijd tijd is voor 
een praatje en waar je even het 
gevoel kunt hebben dat je erbij 
hoort.  
Maar ook een plek waar je 
met een kleine portemonnee 
kwalitatief goede spullen kunt 
kopen, zodat je mee kunt doen 
in de maatschappij. 

En om die heerlijke plek 
hebben we een kringloopwinkel 
gerealiseerd. Omdat een 
kringloop laagdrempelig is, 

toegankelijk voor 
iedereen. Dat was 
belangrijk, omdat ik 
altijd geweten heb 
dat ik Habbekrats 
niet begonnen ben 
voor mezelf, maar 
voor het welzijn van 
iedereen! 

Wat is er dan mooier 
als je vijf jaar later 
terug mag kijken en 
vast kunt stellen dat 
die plek die je zocht 
en die je zo graag wilde laten 
gebeuren, ook echt gebeurd is! 

Wat is er mooier dan een 
droom werkelijkheid te laten 
worden en daar iedere dag van 
te kunnen genieten. 

Want genieten doen we! Onze 
vrijwilligers zijn topmensen 
met wie ik mijn passie deel en 
die snappen waar het binnen 
Habbekrats om draait. 

Vijf jaar Habbekrats betekent 
voor mij al 5 jaar iedere dag 
mogen doen wat ik het liefste 
doe: mensen terugzetten in hun 
eigen kracht en ondersteunen 
daar waar het nodig is. 

Lieve vrijwilligers en klanten, 
dank voor jullie enthousiasme 
en trouw in de afgelopen 
5 jaar. Zonder jullie was 
Habbekrats nooit geworden wat 
het nu is; een begrip in De Lier 
waarvan iedereen mag en kan 
mee genieten. Dank!  
 
Groet,
Monique Bruggeman
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Let op! Tijdens de jubileumweek rijden wij geen 
transport en is er geen inname van goederen.

U vindt Kringloopwinkel Habbekrats aan de 
Lierweg 61 in De Lier. 
Als u de oranje borden van “Tennis Westland” 
volgt, komt u vanzelf bij ons terecht.

     
  Volg ons ook op Facebook 
    
 www.facebook.com/KringloopwinkelHabbekrats

PROGRAMMA
JUBILEUMWEEK

Openingstijden
Woensdag   09.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag   09.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag   09.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag   09.00 uur tot 16.00 uur
Tevens woensdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur uitsluitend voor het brengen van spullen.

Kringloopwinkel Habbekrats
Lierweg 61
2678 CM DE LIER
Telefoon: 06-27888568
www.kringloopwinkel-habbekrats.nl

Omdat wij met zoveel mogelijk klanten ons jubileum
willen vieren hebben we een week vol feest georganiseerd.

Woensdag 1 november 2017
Ochtend:  Terras in de winkel  Middag: Creamarkt 

Donderdag 2 november 2017
Ochtend:  Terras in de winkel  Middag: Ouderenmiddag
 

Vrijdag 3 november 2017
Ochtend:  Terras in de winkel  Middag:  Tussen Kunst & Kitsch
          Habbekratsstijl (tussen
          14.00 en 16.00 uur is
          een taxateur aanwezig) 

Zaterdag 4 november 2017 
Hele dag: Hollandse dag

Bijna elke middag is er live-muziek in de winkel, schenken we de 
hele dag koffie en thee en zal er vooral veel gezelligheid zijn. 


