
WANDEL EENS BIJ ONS BINNEN, 
JE BENT VAN HARTE WELKOM 

Maandag t/m vrijdag: 9.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 18.00 uur

OPENINGSTIJDEN:

WANDEL EENS BIJ ONS BINNEN, 
JE BENT VAN HARTE WELKOM 

Ben je op zoek naar goede koopjes, mooie buiten-
kansjes of wil je spulletjes afgeven die een 

nieuwe kans verdienen? Loop vooral bij ons 
binnen en zie wat De Kringloop Kerketuinen 

allemaal te bieden heeft. 

NIET ZÓMAAR EEN KRINGLOOPWINKEL!
Natuurlijk valt er heel wat af te snuff elen in onze winkel. Maar 
Kringloopwinkel De Kerketuinen biedt ook arbeidsmatige en 
recreatieve dagbesteding, participatiemogelijkheden en on-
dersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Bij binnenkomst stap je meteen in onze Horeca Corner Partici-
Kitchen. Dit is een gezellige ontmoetingsplek waar iedereen 
van harte welkom is voor een praatje en een kop koffi  e of thee.

Spullen brengen? 
Dat kan uiteraard ook. Geef deze af aan de achterzijde van het 
gebouw. Met de grotere spullen, die niet in een auto passen, 
helpen we je graag een handje. Bel of mail ons hiervoor.

Meer weten over De Kringloopwinkel Kerketuinen? Zie onze 
website www.kringloopdekerketuinen.nl of kom langs en 
spreek met één van onze medewerkers. We kijken uit naar je 
komst!

LOCATIE: Kerketuinenweg 45
2544 CV Den Haag

CONTACT: 070 217 70 92
info@kringloopdekerketuinen.nl



Bij ons staat de
mens centraal
Iedereen heeft recht op volwaar-
dige deelname aan de maatschappij. 
Wij verwelkomen iedere klant, cliënt 
en vrijwilliger met een warm hart waarin 
participatie, zorg en welzijn centraal staan.

Kringloop De Kerktuinen is onderdeel van ‘Hart voor 
Werk’ en niet alleen spullen krijgen bij ons een nieu-

we kans, maar ook mensen. Denk bijvoorbeeld aan 
jongeren die het elders niet lukt om een baan 

te behouden. Wij bieden hen de mogelijkheid 
vaardigheden te leren die hen verder kunnen 

helpen op werkgebied. 

We kijken naar de mogelijkheden
Mensen worden erkend en gewaar-

deerd in de bijdrage die zij leveren 
aan de maatschappij. Daarom 

richten we ons op wat er wél 
mogelijk is.

  DAGBESTEDING
Ben jij op zoek naar arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding 
gefi nancierd vanuit de WMO, PGB, WLZ?  Neem dan telefonisch 
of per mail contact op of kom langs in de winkel. De activiteiten 
worden volledig afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden en 
je voert deze uit onder professionele begeleiding. 
Hart voor Werk is een HKZ gecertifi ceerde organisatie. 

VRIJWILLIGERSWERK
We hebben diverse vacatures voor vrijwilligers. Dus als je graag 
de handen uit de mouwen steekt, zijn we op zoek naar jou! 
Denk aan een technisch medewerker om oude radio’s te testen, 
een gastvrouw om koffi  e te schenken of een bibliothecaris om de 
bieb geordend te houden. Kom langs en maak kennis met jouw 
mogelijke toekomstige collega’s. 

  VERHUIZINGEN OF ONTRUIMINGEN
Naast het runnen van de Kringloop helpen onze vrijwilligers 
ook bij ontruimingen van (zorg)woningen, winkels, kantoren 
en dergelijke. Ontruimingen of verhuizingen kunnen via onze 
Verhuisservice geregeld worden. 

   NIET ZOMAAR EEN 
KRINGLOOPWINKEL

Kerketuinenweg 45  /  2544 CV Den Haag

Locatie: Kerketuinenweg 45, 2544 CV Den Haag
Contact: 070 217 70 92  info@hartvoorwerk.nl
www.hartvoorwerk.nl


