KRING JE MEE?

WAT GEBEURT ER
MET MIJN KLEDIJ?

Geef jij je oude spullen een nieuw leven in De Kringwinkel? Bedankt, je helpt ons om de afvalberg te verkleinen en jobs op maat te creëren voor ondertussen al meer dan 100 medewerkers.
We passeren langs
jouw huis en nemen
je zak(ken) mee.

De spullen komen
terecht in ons sorteercentrum
in Eeklo.

Grondige kwaliteitscontrole
en sortering.

Verkoop in onze 5 winkels.
De omzet investeren we
in onze maatschappelijke
doelstellingen.

KRINGWINKELS (met brengpunt)
EEKLO Slachthuisstraat 2B - 09 377 77 74
AALTER Weibroekdreef 45 - 09 395 04 12
ASSENEDE Brouwershofstraat 2A - 09 344 07 36
MALDEGEM Vliegplein 54 - 050 71 71 94
ZOMERGEM Grote Baan 356 - 0491 61 09 14

WWW.KWMEETJESLAND.BE OPENINGSUREN
di-za
10u00 - 12u30
13u30 - 18u00
Let op voor niet-erkende textielinzamelingen die niet via de afvalkalender of de
website van uw woonplaats worden aangekondigd. Het ecologische en sociale
aspect ontbreken vaak bij dergelijke inzamelingen.

De Kringwinkel Assenede is enkel open op
dinsdag en zaterdag.

in samenwerking met
Het team van De Kringwinkel Meetjesland vzw komt langs op

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020
vanaf 8u
textielinzameling in EEKLO

Ruim je je kleerkast op een ander moment
op? Je vindt in het Meetjesland verschillende
brengpunten
en
textielcontainers
van De Kringwinkel. Een overzicht op
www.kwmeetjesland.be.

BLIJ MET PROPERE KLEDIJ
Bedankt om enkel propere en bruikbare kledij, textielwaren, schoenen en
accessoires in de zak te stoppen.
ZAK VOL?
Super! Mocht het nodig zijn, gebruik gerust nog een eigen waterdichte zak of
kom een extra zak halen in jouw Kringwinkel.
ZAK NIET OPGEHAALD?
Onze excuses voor het ongemak. We doen ons best om niemand te vergeten. Is
het toch gebeurd? Bel 09 377 77 74 of maak gebruik van de textielcontainers
of brengpunten.
BEDANKT!

Naast kledij nog andere herbruikbare spullen
in de weg staan? Onze ophaaldienst komt
GRATIS aan huis ophalen. Bel 09 377 77 74 of
mail info@kwmeetjesland.be.

