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Kerstboom
vol voor 
een paar euro

Pim Roelofs
Elst

H
et is Kerstmis in de
kringloopwinkel in Elst
en bezoekers zullen dat
weten ook. Bij binnen-
komst valt het oog direct

op een kleurrijke ruimte met kerst-
bomen, kerstengeltjes, kersthuisjes
en heel veel kerstballen. Vrijwilliger
Nanda Kösters (66) uit Doornenburg
is in september al begonnen met
prijzen. Nu liggen ‘haar’ producten in
de schappen. ,,Wij hebben de afgelo-
pen weken hard gewerkt. Het is niet
zo van: ‘zet het daar maar neer’.
Overal is over nagedacht.’’

Mensen kopen kerstspullen bij In-
tratuin, Action en Kruidvat en willen
daar vervolgens een jaar later weer
vanaf. Kringloopwinkels in Neder-
land spinnen er garen bij, zo ook de
grootste kringloopwinkel van de Be-

tuwe. ,,Wij ontvangen steeds meer
kerstspullen’’, vertelt Marieke van
der Wijst, een van de vijf beroeps-
krachten van 2Switch in Elst. ,,Het
hele jaar door komen de kerstspullen
binnen, met een piek in november
als de mensen weer iets nieuws wil-
len hebben en van de oude boom en
ballen af willen. Wij verkopen elk
jaar meer kerstartikelen. Ik denk dat
die trend wel even blijft.’’ 

In de winkel in Elst, waar circa 30
vrijwilligers actief zijn, is 90 vier-
kante meter volledig ingericht met
kerstproducten. Vorig jaar stonden
de kerstspullen nog door de hele
winkel heen. ,,We krijgen positieve
reacties op de nieuwe opzet, dus de
kans is groot dat we het volgend jaar
weer zo doen’’, aldus Van der Wijst.

Een kunstkerstboom kost in Elst
tussen de 7,50 en 15 euro, afhankelijk
van de grootte, en een tas vol met
kerstballen naar keuze 3,50 euro.  De

prijzen worden bewust laag gehou-
den om mensen met een laag inko-
men te bedienen. 

Van der Wijst: ,,Maar we prijzen de
producten wel naar waarde. Een
kersthuisje van het populaire merk
Lemax koop je hier niet voor 5 euro.
Eerder het dubbele. Zo voorkom je
dat handelaren ermee aan de haal
gaan.’’

De kringloopwinkel, in 2014 ver-
huisd van de Nijverheidsweg naar de
Nieuwe Aamseweg, is vooral popu-
lair bij ouderen en dertigers en veer-
tigers met jonge kinderen. Kring-
loopwinkels worden populairder en
de tijd dat er louter rommel werd
verkocht, ligt ver achter ons, vertelt
vrijwilliger Kösters, die thuis ook
veel tweedehands kerstartikelen
heeft. Kopen in de kringloopwinkel
geeft naast voordeel een goed gevoel,
zegt ze. ,,Je geeft een boom of bal een
tweede leven.’’

Steeds meer kerstspullen zijn er in de kringloopwinkel in
Elst te vinden. Dit jaar is er voor mensen met een kleine beurs voor
het eerst een kersthoek ingericht. Boom en bal krijgen er een
tweede leven.

We verkopen
elk jaar meer
kerstspullen.
Ik denk dat die
trend blijft
–Marieke van der Wijst
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Wijst (l) en Nanda
Kösters in de kerst-
hoek van de kring-
loopwinkel. 
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,,Ik bezoek de kringloopwinkel uit
nieuwsgierigheid, samen met
mijn dochter en kleinzoon. Een
beetje rondsnuffelen, ik vind het
heerlijk. Er staan leuke dingen.
Vorig jaar kocht ik hier een
kunstkerstboom. Een kleintje,
want ik woon in een seniorenwo-
ning in Gendt en heel veel ruimte
heb ik niet. Wat de boom kostte?
Ik weet het niet meer, een paar
euro geloof ik, en er zaten al
lichtjes in. Op mijn leeftijd koop
je niet zoveel kerstspulletjes
meer. Je hebt alles al. Ik heb heel
veel en de kinderen willen het
niet. Die kopen liever iets
nieuws.’’

‘Heerlijk om  
hier rond te
snuffelen’

Hendrien Gerritsen (80)


