
Workshop een opgeruimd huis en een opgeruimd gemoed 
 
Tips voor het wegbrengen/laten halen van spullen  
Bel altijd eerst tevoren of de informatie nog actueel is. 

• Zie allereerst site gemeente over afval en hergebruik: 
https://www.amsterdam.nl/afval/. 

• Veel ideeën staan op: https://www.iamsterdam.com/nl/beste-van-
amsterdam/specials/gezond-en-duurzaam/zo-geef-je-je-oude-spullen-een-nieuw-
leven-in-amsterdam. 

• Kringloopwinkels, een aantal voorbeelden: 
https://rataplan.nl/rataplan-kringloopwinkels/kringloopwinkels-rataplan-
amsterdam/ Rataplan haalt ook goederen op; 
Recircle winkel in Noord: https://re-circle.nl/contact/ deze haalt spullen gratis op, 
06-33764358; 
Kringloopwinkel in Trompenburgstraat 22; dagelijks open van 9-18.00 uur; 06-
44420446; 
Italiaander: https://gideonitaliaander.nl/ haalt soms spullen op; 
Op https://100procentkringloop.nl/ is meer te vinden. 

 
Boeken 
Allereerst de tip: leen boeken in de OBA dan komen er geen nieuwe boeken bij. 
Als je wilt verkopen heb je kans: 

• op de boekenmarkt de laatste zaterdag van de maand Huis van de Wijk Rijnstraat 

• bij De Slegte Vijzelstraat 

• bij Kok in de Damstraat 
Wegbrengen of als je veel hebt kan je laten halen door Italiaander of een 
kringloopwinkel. 
 
Kleding 

• Je kunt kleding ruilen met anderen in de buurt. 

• Tweedehandskledingwinkels zijn terughoudend in kleding innemen, zij worden 
overvoerd en nemen alleen speciale kleding en merkkleding. Winkels in de buurt:  
De Ruilhoek Maasstraat: https://deruilhoek.nl/ en Mooi in de Scheldestraat: 
https://mooi2hk.nl/. 

• Kringloopwinkels willen gewassen en schone kleding graag hebben. 

• Makom inloop voor  daklozen in de Van Ostadestraat neemt graag goede 
herenkleding en schoenen aan. Wel even van tevoren bellen: 020 - 664 4005. 

• Dress for success helpt zowel mannen als vrouwen met een minimuminkomen aan 
een gratis sollicitatie outfit. Heb je mooie goede kleding dan kan je hen blij maken. 
Wel eerst contact opnemen of zij op dat moment kleding nodig hebben: 
https://www.dressforsuccess.nl/waar-vind-je-ons/amsterdam/. 
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• Textielcontainers zijn ook een optie. Zie hier waar ze staan en wat je in de bak mag 
gooien: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BD68460AA-EB08-
4132-A69F-7763CD8431A2%7D. 

 
Muziek 
Lp’s, CD’s, DVD’s: Concerto koopt van alles in: https://concerto.amsterdam/en/2e-
hands-inkoop/, neem van tevoren wel even contact op via tweedehands@concerto.nl of 
bel 020-2612610. Soms zijn bepaalde categorieën muziek genoeg in hun voorraad. 
 
Het Conservatorium Amsterdam is soms geïnteresseerd in CD’s voor studenten. Wil je 
weten of dat op dit moment zo is? Neem contact op: tel: 020 - 5277550, e-mail: 
conservatorium@ahk.nl of online:  
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/over/contact/. 
 
Gespecialiseerde musea willen zaken graag hebben 
Neem wel van tevoren contact op. 

• UVA bijzondere collecties: https://bijzonderecollecties.uva.nl/ in Amsterdam voor 
theater e.d.. 

• Meermanno Het Huis van het boek in Den Haag voor bijzondere boeken: 
https://www.meermanno.nl/. 

• Museum van de twintigste eeuw in Hoorn: https://www.museumhoorn.nl/pg-5548-
7-7378/pagina/welkom.html. 

• Museum medische boeken in Urk: https://www.tmgn.nl/tmgn/home.jsp. 

• Het Onderwijsmuseum Dordrecht: https://www.onderwijsmuseum.nl/. 

• Het Textiel research centrum in Leiden is geïnteresseerd in bijzondere kleding, 
kostuums, textiel:  https://www.trc-leiden.nl/trc/. 
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