
Bepaalde zaken mogen of kunnen we niet aanvaarden

• Omdat ze vuil of beschadigd zijn. Met beschadigde, gescheurde, vuile, versleten of onvolledige
dingen ga je beter naar het recyclagepark. We maken wel een uitzondering voor elektro
(inzamelpunt Recupel) en voor fietsen (eigen fietsherstelplaats).

• Omdat ze mogelijk onveilig of ongezond zijn bv. wapens, motorvoertuigen, KGA, …

• Ter bescherming van bedreigde diersoorten bv. ivoor of inheemse roofvogels.

• Ter bescherming van de privacy, intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten
bv. gekopieerde video’s en audiocassettes, …

• Omdat ze niet verkoopbaar zijn of niet meer voor hun oorspronkelijke doel gebruikt kunnen
worden: videocassettes, trofeeën, …

• Omdat ze niet getest kunnen worden bv. trampolines, waterbedden, …

✔ WEL
• Herbruikbare kledij en textiel
• Herbruikbaar speelgoed
• Boeken in goede staat
• Meubelen, huisraad, deco in

goede staat
• Elektro, fietsen (ook als ze stuk

zijn)
• Propere matrassen
• Stoelen (ook 1 exemplaar)
• ...

✘ NIET
• Alles wat nat, vuil of beschadigd is
• Onvolledig en niet afzonderlijk bruikbaar

materiaal
• Neon-, gloei- en TL-lampen
• Nog met olie of brandstof gevulde toestellen
• Skilatten en -laarzen, valhelmen
• Videocassettes
• Fietsstoeltjes / Kinderzitjes die niet voldoen aan

ECE-norm 03 of 04
• ...

Bij twijfel helpen we je graag verder in de winkel, aan het brengpunt of 
via dispatching@kwmeetjesland.be

Wat kan je geven?
Bij De Kringwinkel zijn we blij met alles 
wat herbruikbaar is en in onze winkels een 
nieuw leven kan krijgen: kledij en textiel, 
speelgoed, boeken, meubelen, huisraad, 
decoratie, elektro, fietsen, multimedia, … 
Niet-herbruikbare spullen betekenen voor 
De Kringwinkel meer afvalkosten en 
dus minder middelen om de sociale 
doelstellingen te realiseren. 

 Bedankt
We zijn blij dat je aan De Kringwinkel 
denkt. Je geeft je spullen gratis,  
maar niet voor niets. Met je gift help je 
het milieu en geef je werk aan mensen 
met minder kansen op de gewone 
arbeidsmarkt.

De Kringwinkel Meetjesland
MEER INFO: WWW.KWMEETJESLAND.BE
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Hoe kan je geven?

MIJN OUDE SOFA ZIT MIJ ALS GEGOTEN!
MIJN OUDE TAFEL STAAT BIJ MIJ

TE BLINKEN!
MIJN OUDE TREINBAAN

IS VOOR MIJ
SUPERLEUK!
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Brengpunten
Elk van onze vijf Kringwinkels heeft 
een brengpunt waar je jouw spullen 
kan afgeven. 
Open van dinsdag tot zaterdag van 
10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u. 

• Eeklo, Slachthuisstraat 2b

• Aalter, Weibroekdreef 45

• Assenede, Brouwershofstraat 2a 
Let op: de winkel en het brengpunt
in Assenede zijn enkel open
op dinsdag & zaterdag.

• Lievegem, Grote Baan 356
In deze winkel verkopen we enkel kledij
en boeken maar je kan er wel met al je
herbruikbare spullen terecht.

• Maldegem, Vliegplein 54

Gratis ophaaldienst
 09 377 77 74 
 dispatching@kwmeetjesland.be

Wij halen gratis op in de gemeenten van ons 
werkingsgebied: Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, 
Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins. Bedankt om de 
spullen gedemonteerd op het gelijkvloers klaar te zetten.

Textielcontainers
De locaties van onze textielcontainers vind je op 
www.kwmeetjesland.be

Huis-aan-huisinzameling kledij en textiel
Raadpleeg de afvalkalender van IVM  
voor de data in jouw gemeente.

MeetjeslandDe Kringwinkel Meetjesland
MEER INFO: WWW.KWMEETJESLAND.BE
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