Logboek Transformatie Wereldwinkel Huizen
zaterdag 20 augustus 2005
Om 4 uur, sommige dames konden haast niet wachten en waren al wat eerder begonnen, werd de
winkel gesloten en kon het uitruimen beginnen.

Met man en macht werd er gewerkt door: Will, Doortje, Annie, Lettie Roeleveld, Jitske, Nelly,
Marianne, Willem en Fred.

Dat begint al aardig leeg te worden.
1

Af en toe een rustpauze met een drankje en dan weer door.

Kijk nou…. leeg!

De dames stonden hun mannetje wel! Ze wisten niet van ophouden. Ook de stellingen werden nog
afgebroken. Dat stond niet op de planning, maar klaar is maar klaar.

2

De lunchpauze. Horen, zien en zwijgen. (bijna goed)

Zo goed als leeg. Klaar voor de volgende stap.

Ook het glas van het halletje is er al uit.
We liggen nu al voor op het werkschema, dankzij de bovengenoemde dames en heren.
Om 19:15 uur houden we het voor gezien.

3

maandag 22 augustus 2005
Om 8:30 uur, waren we weer aanwezig.

Willem begon met het verwijderen van de wanden van het halletje. Het was eerst even kijken hoe
het één en ander vijf jaar geleden opgebouwd was.

De dames Gea en Nelly hielden zich bezig met het dichten van wat gaatjes…

… en het schuren van het houtwerk.
4

Fred en Marianne gingen de hoeken dichtmaken.

En natuurlijk af en toe even een rustpauze (voor een enkeling).

De grote stukken moesten even met z’n tweeën gedaan worden.

5

Het was zwaar werk en er vloeide menig zweetdruppeltje.

Kijk aan.. weg was het wandje.

Gea ging het kale hout van de nieuwe hoeken vast in de grondverf zetten. Niet knoeien Gea!

6

Zo gaat ie goed.
Ondertussen was Fred begonnen met het ‘demonteren’, zeg maar gerust
‘slopen’ van de oude toonbank.

Willem kwam helpen en dat was hard nodig. Het leek wel een toonbank uit één stuk massief hout!
Geen wonder dat dit ding haast niet te verplaatsen was.

7

We zijn tot tegen 16:30 uur doorgegaan.

Maar toen was ook deze klus geklaard. Nog even opruimen en dan thuis onder de douche.

8

dinsdag 23 augustus 2005
Evenals gisteren starten we ook vandaag weer om 8:30 uur.

De eerste streken met de nieuwe kleuren worden gezet.

De deurposten een likje ..

….

….

…. en de gemaakte schade weer herstellen.
9

Gave kleuren joh!!!

Maar dan. Waar laat je de oude rommel!

Gelukkig kwam Marieke met haar vriend Marcel en een grote auto. In één keer ging bijna alles erin.
En gelukkig geen problemen bij de stortplaats!

10

Eerst nog even toekijken met de armen over elkaar, maar dan toch zelf ook maar even proberen.
Denk wel om je goeie kleren Marieke!

Ook het wegwerken van de sporen van het halletje verliep vlot.

En maar weer even een break.
11

Lekker Lui Liggen Lakken!

Binnen

-

Buiten

Nog even dat muurtje in de verf zetten en dan houden we het voor gezien.
Net toen enkele naar huis wilde gaan kwam Dicky nog even langs met wat lekkers bij de thee.
Dat namen we nog even mee. Heerlijk!
Om 16:00 uur konden we eigenlijk niets meer doen. Alles moest eerst drogen.

12

woensdag 24 augustus 2005
Het wordt eentonig, maar ook vandaag waren we er weer om 8:30 uur.
Alles zat nog zoals we het gisteren achter gelaten hadden. Gelukkig!

Gea en Nelly en ook Willem gingen weer vrolijk met de kwast en roller aan de gang.

Marianne en Fred maakten nog even een console voor onder de vitrinekasten.
Af en toe kwamen er wat bekenden langs om te kijken hoe het ging. Dat was wel leuk om vast wat
reacties te horen over de nieuwe kleuren.

13

Ook buiten, lekker in het zonnetje, ging het schilderen gewoon door.
Zelfs de ‘echte’ schilder kwam ook nog om de buitenkant, zo goed als, af te maken.

Fred wilde ook even laten zien dat hij ook kan schilderen. De deurposten moeten nog een extra
laagje verf hebben.

14

In de loop van de middag kon het opruimen beginnen. De deuren weer op hun plaats.
En hieronder het uiteindelijke resultaat. Het meeste verfwerk is klaar, op tijd voor het leggen van de
nieuwe vloerbedekking.

15

Morgen, donderdag komt de firma ‘van Lierop’ de nieuwe vloerbedekking leggen.
Wij hebben alles, wat gedaan moest worden voor het leggen van de nieuwe vloer, af gekregen, dus
hebben we wel een rustdag verdiend.
Dat wil zeggen, Gea en Nelly gaan inkopen doen in Culemborg. We hebben toch wat nieuwe
spullen nodig bij de opening van de winkel! Weinig rust voor hen dus! (maar ze doen het graag,
zeiden ze!)
Vandaag om 16:30 uur houden we het voor gezien en sluiten de lege winkel achter ons.

16

donderdag 25 augustus 2005
Willem was tijdig aanwezig in de winkel om de Fa. van Lierop op te vangen.
Rond 9:00 uur kwamen zij en begonnen met het egaliseren van het ‘oude’ halletje en het gedeelte
waar vloerbedekking lag. (achter de toonbank).

2 Rollen hadden ze vast op maat gesneden, waarna ze even een boodschap in het dorp gingen doen.
Ja…. ze moesten toch even wachten tot de ondergrond hard was!

De mannen aan het werk. Ze vertelden dat ze al heel wat Wereldwinkels in de regio van deze
vloerbedekking hadden voorzien.

17

Ondertussen hield ik (Fred) me bezig met het schoonmaken en sorteren van het ‘oude’ stelling
materiaal. We hebben toch wel genoeg hè, hoop ik!
En uiteindelijk om 15:00 uur hielden de heren het voor gezien en vertrokken weer.
Zie hier het resultaat. Nog even een sopje erover en we kunnen gaan opbouwen en inruimen.

18

vrijdag 26 augustus 2005
Om 8:30 uur stonden we al weer te dringen voor de deur om aan het werk te gaan.
Eerst even een vochtig doekje over de vloer om nog wat lijmresten weg te halen.
Daarna kon het schroefwerk beginnen.
Nelly ging de etalage nog een laagje verf geven en Marianne en Fred begonnen met het opzetten
van de eerste stelling.

Gea deed het voorbereidende werk, de plankdragers vast aan de
staanders schroeven.

En maar schroeven…….

en maar schroeven…..
19

En nog meer schroeven …….

Dat begint er weer op te lijken.

Mooi hè!

Weer een stelling bijna klaar…… Wat zeg ik, helemaal klaar.
20

Zo, één wandje staat.

Toch nog even een vlekje wegwerken.

21

zaterdag 27 augustus 2005
Vandaag niet zo vroeg begonnen. Om 9:15 uur, na eerst wat afval bij de stort afgeleverd te hebben,
begonnen Nelly, Marianne en Fred aan de stelling voor de gele muur.

Het is een heel gepas en gemeet. Eerst een gedeelte vastschroeven om aan de andere kant iets af te
tekenen. Dan weer losschroeven, gaten boren, pluggen erin, en dan alles weer vastschroeven.

Nelly werkte de nieuwe rand die onder de vitrinekasten komt nog even af en zette ze in de lak.

22

Tussendoor nog even wat gele en paarse strepen aan de buitenkant op de ramen plakken.

Nu de laatste stelling voor vandaag nog even.

23

Het ergste vuil nog even verwijderen en….

Zie het voorlopige ‘eindresultaat’ van deze week.

24

maandag 29 augustus 2005
De tweede week van de transformatie gaat beginnen.

Kijk… daar is de nieuwe toonbank.

En laat de drank maar aan Gea over. Het
wijnrek gaat weer dienst doen.

Dat heeft ze mooi gedaan. Ook de presentatie erboven mag er wezen. Maar ook het speelgoed en
de kunstnijverheid vinden hun weg naar het juiste rek.

25

En Fred maar sleutelen aan de plankdagers. Ziehier de kaartenunit in het rek. Ook een momentje
rust, af en toe en nog wat telefoontjes plegen.

Hier en daar verschijnen de eerste artikelen in hun stelling. Hoe vind je dit zo staan, vraagt Gea?
Zelf kijkt ze er niet zo vrolijk bij, maar dat was de schik van de flitser!

26

Ook Willem was weer van de partij en kon mooi even helpen met het opbouwen van het
‘perfobord’ voor de wierook.

Nou… ziet dat er niet aardig uit? Nu de ‘food’ stelling nog.

27

Ah, daar is Marianne. Zij wilde graag de stellingen met ‘food’ inrichten. Samen met Nelly aan de
slag.

En het resultaat mag er zijn. Goed gedaan Marianne!

28

Wat gebeurt er nou!

Gelukkig, alles staat nog.

29

dinsdag 30 augustus 2005
Eens kijken wat we vandaag nog kunnen doen. Fred moet eerst de apparatuur in en op toonbank
aansluiten. De vitrinekasten moet in elkaar gezet worden, het sieraden rek moet opgehangen
worden, allemaal klusjes waar hij bij nodig is.

Ria Veerman kwam helpen en heeft de kaarten vast in de kaartenmolen gezet. Daarna was er
eigenlijk niets meer voor haar te doen.
Nadat één vitrinekast in elkaar was gezet, kon deze worden schoongemaakt en ingeruimd.
Ria Zon en Corry kwamen rond 10 uur. Het sieraden rek en vitrinekast waren nog niet klaar, dus
Ria Zon komt donderdag terug om die in te ruimen.
Corry heeft de andere vitrinekast schoongemaakt en ingeruimd.

Marianne, met hulp van Corry en Fred, hebben ook nog de prijsstrips voor de planken van het food
aangebracht, zodat daar de prijsinformatie van de artikelen er weer ingeschoven kunnen worden.

30

Dan eens kijken hoe we de draden voor de telefoon en computer het beste kunnen wegwerken.
Door de muur en over het plafond of via een gootje langs de plint en deurpost.
Wel opletten, Marianne!

De computer met al zijn onderdelen weer neerzetten en aansluiten…

Dit is ook een leuk hoekje geworden, hè.
31

Corry heeft ook deze hoek schoongemaakt en hier vast wat Boeddha’s neergezet.
De aankleding wacht op Doortje voor de wierook en op Ria Zon voor de sieraden.

Morgen verder.

32

woensdag 31 augustus 2005
We waren nauwelijks binnen en de wierook geur kwam je alweer tegemoet.

Wie staat daar achter het gordijn? Ah.. het is Doortje. Zij gaat vandaag het wierook rek in orde
maken. Dat is nog een heel gepuzzel, al die haakjes op de juiste plaats en afstand zetten.

Fred gaat ondertussen ook stug door met de nodige werkzaamheden. Hier hangt hij het rek voor de
papierrollen en lintjes op.
Marianne was ook weer van de partij. De prijskaartjes moesten nog voor de schappen van het food
geplaatst worden. Dus knippen… zoeken… en op zijn plaats zetten.

33

Kijk…. de maskers hebben ook weer een plaatsje gekregen achter de toonbank.
Mooi zo op dat witte rek. Niet meer allemaal spijkers in de muur, maar netjes met haakjes op de
plek waar je maar wilt.
Ook het licht in de toonbank moest nog aangesloten worden. Als je ’s morgens de schakelaar van de
computer aandoet, gaat meteen het lampje in de toonbank aan. En ’s middags na het afsluiten van
de computer gaat het licht weer uit met dezelfde schakelaar. Handig hè!

En hier het resultaat van een lange warme ochtend zwoegen en ploeteren.
Ook enkele spotjes zorgen weer voor een goede verlichting.
Maar ’s middags wachtte nog een hete bovenverdieping voor het inboeken van de nieuw gekochte
spullen. Dat was wel even zweten.

34

donderdag 1september 2005
De laatste loodjes!

Het rek voor boven de middentafel moest eerst opgehangen worden.

Daarna konden Doortje, Gea en Nelly aan de slag om de mobiles op te hangen.

Wie heeft dat ingepakt! Alles zit in de war!

35

Onder het eten van een heerlijke “tompoes” van de Hema (ter ere van Gea’s 38-jarige
huwelijksfeest) kwam Fred (niet die van Gea!) met het lumineuze idee om de dromenvangers op de
deur van de meterkast te hangen. Een prima idee, al zeg ik het zelf.

’s Middags kwamen Ria Zon en Corry de sieraden plaatsen. Ria Zon had wat zilveren sieraden mee
naar huis genomen om ze te poetsen. Nou… het zag er geweldig uit. Alleen moet er nog iets boven
in de vitrine kast. Maar wat?

36

Hieronder het resultaat tot nu toe. Alleen de middentafels moeten nog even gedaan worden.
Vanavond maar even, wan t morgen moet toch eigenlijk alles al op zijn plaats staan.

37

vrijdag 2 september 2005
Nee, niet vrijdag, maar nog even donderdagavond.
De middentafels moeten toch ook nog afgemaakt worden.
Marianne gaat de laatste nieuwe artikelen prijzen en Nelly legt de laatste hand aan de middentafels.

Nu wel vrijdagmorgen. Tanja, de mevrouw van de cursus Presenteren & Etaleren, die alles nog
even kwam inspecteren, vond dat we het goed gedaan hadden. Een aantal dingen kon natuurlijk wat
beter en werd in overleg veranderd.
Ook Elzemarie heeft de etalage weer prachtig ingericht. Goed gedaan, en weer hartelijk bedankt.
Pietertje heeft ook nog het één en ander van plaats laten veranderen.

38

De ‘kortingsballonnen’ doe we in de wieg.

Nog even wat verplaatsen zodat het nog mooier
uit komt.

De middentafels staan er ook fleurig bij. Regelmatig liepen er al klanten in de winkel. Een enkele
hebben we vast als proef geholpen, waardoor we al een kleine omzet hebben deze week.

39

En hier dan het uiteindelijke resultaat.

Vrijdagmiddag 15:0 uur. De winkel dicht en uitrusten voor de grote dag, morgen.
Het weer lijkt goed te worden, dus de medewerkers en klanten kunnen komen.

40

zaterdag 3 september 2005
De grote dag is daar. De opening van de vernieuwde Wereldwinkel.

Eerst de partytent maar eens opzetten.

De man van het geluid, Henk Leemans, kwam ook zijn spullen neerzetten en aansluiten.

Ondertussen werden er ook wat bloemstukken bezorgd. Van alle medewerkers voor de nieuwe
winkel en van B en W van Huizen.

41

Dan de winkel aan de buitenkant nog een beetje versieren met wat slingers in de nieuwe kleuren.

Ook binnen nog wat versieringen aanbrengen en wat pakketjes maken voor de mensen die ons zo
geweldig hebben geholpen met deze opening.

Ook Janny Maramis kwam met haar muziekinstrumenten. Ze had een grote ‘ballofoon’, een soort
xylofoon en verschillende klankschalen. Aan iedereen die dat maar wilde, vertelde ze van alles over
deze instrumenten en hun oorsprong.

42

De deur dichtplakken met het oude inpakpapier en de ballonnen met helium vullen. Ivo, de zoon
van Gea, moest even oefenen met het vullen. Gea vond het maar een enge bezigheid. Maar ze
werden er steeds handiger in.

De eerste medewerkers en bezoekers kwamen al op het feestgedruis af.

De catering, verzorgd door vrienden van Ivo en geregeld door Gea, was uitstekend voor elkaar.

43

Nog even een interview met de journalist van het Nieuwsblad van Huizen. En de ballonnen vinden
hun weg naar alle aanwezigen.

Anita Witzier was inmiddels ook gearriveerd en sprak even met de burgemeester die er ook was.

44

Om 12:00 uur sprak de voorzitter, Willem Brugge enkele woorden en bedankte iedereen die had
meegewerkt aan de ‘transformatie’.

Vooral Nelly en Fred werden in het zonnetje gezet en kregen een dikke envelop met inhoud. Ook
Doortje bedankte Fred en Nelly voor al hun inzet de afgelopen tijd en overhandigde een prachtig
bloemstuk.

45

Hierna kreeg Anita Witzier het woord die ook een leuk praatje hield over de Wereldwinkel.

Zij legde uit wat de bedoeling was met de ballonnen. Zij vertelde dat de Wereldwinkel één
voorzitter heeft, waarna de voorzitter één ballon losliet. Toen volgde 2 secretarissen, een
webmaster, 2 klusjesmannen en zo’n 35 winkelmedewerkers, die allemaal op het juiste moment hun
ballon de lucht in lieten gaan.

46

Daarna werden ook alle ‘klanten’ genoemd en mocht iedereen zijn of haar ballon loslaten.

Jammer, net te laat om Anita door het papier te zien stappen. Hiermee opende zij de vernieuwde
Wereldwinkel. Gelukkig kwam ze nog even naar buiten, waarna er een hartelijk applaus opging.

Hierna werden de vlaggen uitgestoken. Eigenlijk zouden Marieke en Marianne, als jongste
medewerksters dit doen, maar helaas kwam Marieke wat later. Marianne werd daarom geassisteerd
door één van de andere dames.

47

Gea bedankte Anita voor haar bijdrage aan dit feest en overhandigde haar een feestboeket, waarna
de aanwezigen haar met applaus bedankten. Iedereen werd uitgenodigd om een hapje en een
drankje te nemen en de vernieuwde winkel te bekijken en eventueel iets te kopen.

Veel mensen liepen de winkel in en ook Anita keek nog even rustig rond.

48

Zelf de burgemeester stond met verbazing te kijken en ook de collega’s uit Wereldwinkels uit de
regio waren aanwezig.

Marianne stond achter de kassa en mocht voor een angstige klant de ballon stuk prikken.
Iedere klant mocht voor het afrekenen een ballon pakken en stuk prikken. In iedere ballon zat een
kaartje met een kortingspercentage. Er waren ballonnen met een kaartje van 5, 10, 25 en zelfs één
met 50% korting. Iedereen kreeg dus altijd minstens 5% korting op de aankoop. De 50% korting is
er helaas niet uitgegaan. Jammer voor de klant, maar goed voor de winkel!

Het was een gezellige drukte, zowel binnen als buiten.

49

Buiten was er nog steeds belangstelling voor de muziekinstrumenten maar ook de hapjes en
drankjes vonden gretig aftrek.

Er werd druk gekeken, maar ook gekocht. Marianne hield zich geweldig staande tussen alle drukte
en rekende alles met de klanten af.

Scannen, ballon laten kiezen, korting in de computer aangeven, afrekenen, geld terug geven. Het
uiteindelijke kasverschil van de dag was € 1,12, dus geweldig gedaan Marianne
50

Nog even wat napraten en enkelen kinderen wat uitleg geven.

Om een uur of 3 werd het wat rustiger en kwam er af en toe nog een klant langs.
Tot 5 uur was de winkel nog open, waarna de gebruikelijke afsluiting van de week volgde.
Een geweldig geslaagde dag, met mooi weer en heel veel mensen.
Laten we hopen dat veel mensen later nog eens langskomen als klant en dat de omzet in onze
getransformeerde winkel een stijgende lijn mag vertonen.
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