
         
 

Werken bij kringloopwinkel Nogges en Meer? 
Nogges is een kringloopwinkel in Wijk bij Duurstede, waar mooie producten een tweede kans 
krijgen. Ze worden hier voor een betaalbaar bedrag verkocht. Niet iedereen kan een nieuwe 
wasmachine of bank betalen. Voor weinig geld kunnen mensen dit dan wel bij Nogges kopen.  
Maar Nogges doet meer dan het verkopen van gebruikte artikelen. Mensen die het niet altijd 
even makkelijk hebben, kunnen hier werken. Om kansen en uitdagingen te krijgen, met 
werkplezier en een vaste dagindeling. De stap naar een baan komt zo dichterbij. Iets voor jou? 
 

Hoe werkt het bij Nogges? 
Lijkt het je echt leuk om bij Nogges te werken? Dan is hier een plaats, die bij je past. Dat kan 
gaan om heel verschillende soorten werk: wat werkervaring opdoen, een snuffelstage houden, 
dagbesteding voor ouderen en mensen die op zoek zijn naar werk. Of je nu net in Nederland 
woont, of je bent leerling, gepensioneerd, iemand die extra zorg nodig heeft of vrijwilliger: 
voor iedereen is bij Nogges plaats. Op dit moment werken er bij ons twintig mensen die zo 
een stapje verder worden geholpen, op weg naar misschien wel een betaalde baan! 
 
Wat kun je bij ons doen? 
Van alles! En niet alleen in de kringloopwinkel, lees dit maar eens: 
• Je kunt als verkoper, inrichter of reparateur werken in de kringloopwinkel 
• In de kledingwerkplaats kun je kleding sorteren 
• Je kunt werken bij de ophaal- en bezorgdienst 
• Of ben je handig en/of creatief? Vind je het fijn om oude meubels op te knappen met 

bijvoorbeeld wat verf? Of er iets anders van te maken? Kom dan kennismaken! 
• Ook is er plek voor iemand die het leuk vindt om met ontwerpen en social media om te 

gaan. We staan open voor advies en kennis. In een gesprek vinden we vast iets leuks voor 
je om te doen! 

• En we zoeken iemand die bijvoorbeeld leraar is geweest en het erg fijn vindt om mensen te 
begeleiden bij hun werk 

Wij werken samen met: 
• Stichting Binding 
• Gemeente Wijk bij Duurstede, waaronder de Milieustraat 
• Abrona 
• Regionale Sociale Dienst 
• De reclassering 
• WijkNogLeuker 
• Spellen voor straatkinderen in Roemenië (Hoe kun je nu met spellen samenwerken?) 

Meer informatie en aanmelden 

Telefoon   06 - 27 25 72 57. 
E-mail      dirckmetck@gmail.com 
Website    www.noggesenmeer.nl  
 



Voor vragen over werk en een uitkering of hulp bij het aanmelden 
Regionale Sociale Dienst 
Telefoon  030 - 6929 594 
E-mail      wijkbijduurstede@rsdkrh.nl 
 


