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Beste eigenaar,
Gefeliciteerd! Je hebt een bijzondere tafel gekocht. Een tafel met een ge-

schiedenis. Het verhaal van deze tafel begint in de Achterhoek. In Winterswijk 

om precies te zijn. Een boerengezin geeft een timmerman opdracht op een 

eetkamertafel te maken. De tafel wordt gemaakt van kersenhout, als ik het 

goed heb onthouden. In welk jaar dit is weet ik niet. Misschien wel 80 jaar 

geleden. Lief en leed maakte deze tafel in het gezin mee. De kinderen van 

dit gezin verlieten het gezin om voor zichzelf te beginnen. De boerin overleed, 

en er kwam een andere vrouw in het huis. Ze bracht eigen meubels mee. En 

ja, ook een eetkamertafel. Deze tafel werd te groot voor het kleiner wordende 

gezin en verhuisde naar de schuur naast het huis.Daar trof ik de tafel aan. Vol spinnenwebben, vuil en volgepakt met allerlei 

spullen. De schuur werd afgebroken en de tafel had geen dak meer. Hij werd 

als steiger gebruikt voor de bouw van een kippenhok. Daarna verhuisde ik 

naar Hoogeveen voor mijn eerste baant je en moest met beperkte middelen 

een flatje inrichten. Dit is nu zo’n 35 jaar geleden. De tafel werd schoonge-

maakt, geschuurd en gelakt en ging mee naar mijn nieuwe huis.Tja, na een tijd binnen gestaan te hebben begon de tafel krimpscheuren te 

hebben. Deze werden opgevuld en de tafel kreeg en nieuwe laklaag. Dat hielp 

allemaal niet zoveel. Een mooi kleed bedekte de tafel vele jaren. In het begin 

nog in de flat later in een gewoon huis in Hoogeveen. Eerst aten we met 

z’n tweeën aan deze tafel, later kwamen er twee kinderen bij. Bij familiedi-

ners werd de tafel uitgetrokken en mooi gedekt. De kinderen zijn nu groot en 

hebben een eigen huis met een eigen tafel. Het wordt tijd om te vernieuwen. 

De tafel gaat weg, met toch wel een beet je pijn in het hart. Ik hoop dat hij 

een mooi plekje krijgt. Misschien wel in een gezin …Hij is niet perfect, maar biedt een plek om te eten, te werken en te spelen. 

Voorzichtig hoef je er niet mee te zijn; hij kan tegen een stootje…Met vriendelijke groet,Ondertekend door de oud-eigenaar
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 ‘ Samen 
aan ‘t werk’
25 jaar geleden startte Het Goed met de missie ’werk maken van hergebruik’. Dit bijzondere 

jubileum hebben we afgelopen jaar gevierd met onze klanten en medewerkers. Ook na 25 

jaar is deze missie en het voornemen relevanter dan ooit. Ik ben trots op wat we hebben 

bereikt, maar zolang de Nederlandse economie nog niet circulair is en er nog mensen langs 

de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, zijn wij nog lang niet klaar. 

Het Goed boekte mooie resultaten in 2017. We moeten daarbij niet vergeten dat het uitein-

delijk de klanten zijn die ons bestaan mogelijk maken, toen en nu. Mensen blijven ons spullen 

gunnen en kopen ze ook in onze winkels. In 2017 hebben we bijna 1,9 miljoen betalende 

klanten over de vloer gehad. Dat zijn 200.000 meer blije klanten dan het jaar ervoor. We 

groeien jaarlijks nog steeds.  Ook zijn er bijna 1 miljoen meer spullen verkocht in 2017 ten 

opzichte van 2016. En daar zijn we trots op! 

Om nog meer werk te maken van hergebruik  hebben we afgelopen jaar ’t Pakhoes in 

Venlo overgenomen. Na een mooie metamorfose is in juli Het Goed Venlo geopend. Ook 

in Venlo kunnen we meer mensen laten participeren door hergebruik te stimuleren. Het is 

onze ambitie om binnen steeds meer gemeenten mensen op weg te helpen naar werk. Om 

klanten (nog) beter van dienst te kunnen zijn en te blijven verrassen, investeert Het Goed ook 

in nieuwe initiatieven op de winkelvloer. Zo hebben we afgelopen jaar geëxperimenteerd met 

Nina’s Dag, een sfeervolle shop-in-shop waarin we vintage kleding en accessoires presen-

teren. Deze succesformule bestond al in Eindhoven maar is afgelopen jaar in de winkels van 

Nijmegen en Deventer toegevoegd. 

Ons Nijmeegse kringloopwarenhuis is in 2017 verhuisd van het centrum naar een mooie 

plek naast de milieustraat. Deze makkelijk bereikbare locatie blijkt een nieuwe klantentrekker 

voor Nijmegen en omstreken.

We experimenteren ook met andere concepten op de winkelvloer, zoals ateliers voor 

kleding- en fi etsreparatie onder het label `Goed Werk’. Hier maken we producten  van 

herbruikbare materialen, waarbij we ook in deze initiatieven mensen een kans geven werk-

ervaring op te doen. Het toevoegen van deze  unieke producten aan ons winkelassortiment 

zien wij als een versterking van de winkelbeleving. 

Ook het opknappen van meubels, die anders in de afvalstroom zouden belanden, is een 

initiatief dat we in meerdere vestigingen toevoegen. Het is zelfs mogelijk dat de klant zelf 

de kleur bepaalt. Kortom; genoeg initiatieven waar we de komende jaren verder in kunnen 

ontwikkelen.

Het Goed heeft nu 25 kringloopwarenhuizen maar wil het komende jaar verder groeien en 

bloeien. De komende 5 tot 10 jaar willen we zelfs verdubbelen in omvang. Dat kunnen we niet 

alleen, dat doen we graag samen met onze partners in het land. 

Goed voor elkaar en samen aan ‘t werk!  

Willem van Rijn

directeur


