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Kringwinkel Assenede minder vaak open door personeelstekort 
 
Naar aanleiding van De Dag van De Kringwinkel klonk er in oktober al een 

noodkreet in de nationale pers: De Kringwinkels hebben dringend nood aan 
extra handjes. Het nijpend personeelsprobleem laat zich nu ook in het 

Meetjesland voelen. Daarom heeft De Kringwinkel Meetjesland vzw beslist om 
de winkel in Assenede vanaf januari 2018 enkel op dinsdag en zaterdag te 

openen. Inwoners van Assenede kunnen wel nog de hele week door beroep 
doen op de gratis ophaaldienst van De Kringwinkel. 

 
De Kringwinkel is een gesubsidieerd maatwerkbedrijf en geeft werk aan 

mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt. Het aantal vaste 

arbeidsplaatsen in een maatwerkbedrijf is door de overheid bepaald en dat 
aantal stijgt al een hele tijd niet meer. “We blijven meer inzamelen en we 

blijven meer verkopen. Da’s uiteraard goed nieuws want dat betekent dat 
steeds meer mensen geven aan De Kringwinkel, een toename die zich vooral 

bij onze brengklanten situeert, en dat de milieudoelstelling van 7kg hergebruik 
per inwoner steeds meer binnen bereik komt, momenteel zitten we in het 

Meetjesland al rond de 6kg,” vertelt coördinator en afgevaardigd bestuurder 
Ronny Vandeputte. “Maar daartegenover staat ook dat we blijven roeien met 

dezelfde riemen terwijl we heel wat extra werkkrachten zouden kunnen 
gebruiken.” 

 
Vanaf januari 2018 zullen De Kringwinkel en het brengpunt in Assenede enkel 

open zijn op dinsdag en zaterdag. “De centrale verwerkingseenheid in Eeklo 
neemt de verwerking voor een deel over en de medewerkers krijgen de rest 

van de week een rol in de andere winkels. De maatregel moet ervoor zorgen 

dat we overal efficiënter kunnen werken en dat we werkbaar werk maken voor 
onze medewerkers, wat toch onze kerntaak is.” En wat met de dienstverlening 

naar de inwoners van Assenede? “Die hoeven zich geen zorgen te maken,” 
aldus Ronny Vandeputte, “onze gratis ophaaldienst blijft op hetzelfde niveau 

draaien, ook in Assenede. Bovendien zijn er ook nog de textielcontainers 
waarvan de inwoners gebruik kunnen maken.” Bij de organisatie hopen ze 

uiteraard dat de mensen uit Assenede en omstreken op woensdag, donderdag 
en vrijdag gemakkelijk de weg vinden naar de Kringwinkels in Eeklo, 

Maldegem en Zomergem. “Onderzoek bij onze winkelklanten heeft uitgewezen 
dat dit op vandaag al heel goed loopt, dat maakte onze beslissing iets 

gemakkelijker want onze doelstellingen mogen niet in het gedrang komen. We 
blijven het belangrijk vinden dat iedereen zonder al te veel moeite in zijn eigen 

buurt betaalbare tweedehandsspullen op de kop kan tikken.”  
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Meer info & beeldmateriaal bij 

Sofie Schoonackers, communicatieverantwoordelijke,  

E. communicatie@kwmeetjesland.Be 

M. 0490 11 02 59 

www.kwmeetjesland.be 

 

Over De Kringwinkel Meetjesland 

 
De Kringwinkel Meetjesland is meer dan zomaar een tweedehandswinkel. Wie er spullen koopt of 
schenkt, steunt meteen ook drie krachtige maatschappelijke doelstellingen: 
- Sociale Tewerkstelling: De Kringwinkel biedt werk en opleiding aan mensen met minder kansen op de 
gewone arbeidsmarkt. 
- Aandacht voor het milieu: herbruikbare spullen worden opgehaald en weer verkocht. Hierdoor komen ze 

niet op de afvalberg terecht. 
- Originele en goedkope spullen: we bieden leuke spullen aan lage prijzen in klantvriendelijke winkels. 
 
De Kringwinkel Eeklo, Slachthuisstraat 2b – De Kringwinkel Maldegem, Vliegplein 54 – De Kringwinkel 
Aalter, Weibroekdreef 54 – De Kringwinkel Assenede,  Brouwershofstraat 2a  - De Kringwinkel 
Zomergem, Grote Baan 3 – Gratis Ophaaldienst: 09 377 77 74. 
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