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Voorwoord
Deze Milieukrant is een bijzondere editie. We willen het 
deze keer niet zozeer hebben over wat je weggooit, 
maar wel over wat je kan doen met spullen die niet 
kapot zijn, maar die je niet meer wil. Een editie over 
herbruikbare goederen en kleren dus.

Vlaanderen is kampioen in het juist sorteren van 
afval. Het meeste afval dat je weggooit, belandt 
bij recyclagebedrijven. Die zorgen er voor dat de 
grondstoffen die in het afval zitten niet verloren gaan. 
Met je afval worden nieuwe voorwerpen gemaakt, die 
na verloop van tijd weer in de recyclageketen terecht 
kunnen komen. 

Uiteraard juichen we recyclage toe. Toch kunnen we 
nog meer doen, door een voorwerp zo lang mogelijk 
uit de afvalketen te houden en dus zo lang mogelijk te 
gebruiken. Het is nog beter iets te hergebruiken, dan er 
energie in te stoppen om het te recycleren. 

Voorwerpen of toestellen die je niet meer gebruikt, 
hoeven niet noodzakelijk op de afvalberg te belanden. 
Iemand anders kan die misschien nog perfect gebruiken. 
Hergebruik heeft veel voordelen. Je hebt weinig of 
geen energie nodig om een voorwerp van eigenaar 
te doen veranderen. Je zorgt er voor dat geen nieuwe 
grondstoffen moeten aangesproken worden om een 
nieuw voorwerp of toestel te maken. Dat je er iemand 
anders mee helpt, is ook mooi meegenomen! 

Voor deze Milieukrant werken we samen met De 
Kringwinkels van onze regio. Zij zijn specialisten als 
het gaat over hergebruik van goederen en kledij. Je 
herbruikbare spullen zijn er meer dan welkom, want 
je helpt er mensen mee die anders moeilijk aan een 
job geraken en je zorgt er voor dat iemand een uniek 
stuk kan kopen aan een goeie prijs. Uiteraard moeten 
je spullen nog in goede staat zijn als je ze weggeeft. 
Kapotte materialen of vuile spullen weggeven, is niet 
de bedoeling. Als iets echt ”afval” is geworden voor jou, 
dan is het dat ook voor iemand anders. Selecteer dus 
zelf eerst goed wat je nog kan weggeven en wat niet. 

Maarten Blommaert
Voorzitter

De Kringwinkels 
en ILvA

Elk jaar besparen alle Kringwinkels samen 
niet minder dan 63.000 ton CO2. Dat komt 

ongeveer overeen met de verwarming 
voor 26.000 gezinnen! 

Weetje

Vlaanderen telt in totaal 127 Kringwinkels, waarvan 
er 11 in het werkingsgebied van ILvA liggen. Ze zijn 
onderdeel van De Kringwinkels Teleshop, 't Vierkant 
en Vlaamse Ardennen. De kans is groot dat je al eens 
in één van de winkels binnenstapte om iets te bren-
gen of te kopen. 

Weet je dat er achter deze tweedehandswinkels 
een heel verhaal schuilt? Sociale tewerkstelling en 
milieu staan centraal. 

Lokale sociale tewerkstelling 
Er worden mensen tewerkgesteld die, om verschil-
lende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de 
gewone arbeidsmarkt. Ze vinden er een job, een op-
leiding en een toekomstperspectief.

Aandacht voor milieu
Goederen die je naar De Kringwinkels brengt, krijgen 
een tweede leven en komen niet op de afvalberg 
terecht. 

Ongeveer de helft van alle ingezamelde spullen wordt 
opnieuw verkocht en dus lokaal hergebruikt. 
De andere helft wordt voor het grootste deel gerecy-
cleerd. In 2015 zamelden alle Kringwinkels meer dan 
55 miljoen spullen in. Wat je hiermee aan CO2 uit-
spaart, komt overeen met 15.000 rondjes omheen de 
aarde met een gemiddelde auto. 

Aanbod originele en betaalbare 
spullen 
Iedereen, ook wie een beperkt budget heeft, kan er 
kwaliteitsvolle goederen kopen. 
Goed voor het milieu en voor je portemonnee ! 



hergebruik
partners in

Je hebt de zolder opgeruimd, grote kuis gehouden in je 
kleerkast en er zijn een heleboel spullen die je niet meer 
kan gebruiken. Als deze zaken nog bruikbaar zijn voor 
iemand anders, zou het zonde zijn om ze op de afvalberg 
te gooien. In dat geval kan je beter een beroep doen op 
De Kringwinkels. 
Zij halen afgedankte, maar nog herbruikbare goederen 
gratis bij je thuis op. Wacht niet tot het laatste ogenblik 
om een afspraak te maken. Bel tijdig, zo kan je een datum 
kiezen die je best past.
 
Zelf goederen brengen kan natuurlijk ook. Hiervoor kan 
je elke dag tijdens de openingsuren terecht in één van 
De Kringwinkels.

Te veel spullen,
maar te goed om weg te gooien ?

Sta je toch voor een 
gesloten deur ? 

Weet dan dat je textiel, 
schoenen en handtassen 

ook altijd in één van de 
kledingcontainers kan 

deponeren. 

Op verschillende plaatsen in het 
werkingsgebied staan er kledingcontainers 

van de Kringwinkels. 
Wil je weten waar er staan?  
Check dan de website van 

jouw Kringwinkel.

Tip 
Plaats nooit spullen zonder 

afspraak tegen de gevel of aan 
de deur van De Kringwinkel. 

Dit is sluikstorten. 



Bruikbaar textiel
De Kringwinkels zamelen ook textiel in. Kledij, 
lakens, dekens,... die nog bruikbaar zijn, kunnen 
nog door anderen worden gedragen of gebruikt. 

Je kan oude kleren zelf naar de Kringwinkel 
brengen of in de grijze kledingcontainers langs 
de openbare weg gooien. 

De kleren worden door het personeel van de 
Kringwinkels gesorteerd. Wat nog bruikbaar is, 
wordt aangeboden in de verkooppunten. 
Zo ben je zeker dat de kleren die jij weggeeft 
lokaal worden hergebruikt. Wat niet meer 
bruikbaar is, wordt aangeboden op de privé 
markt. Zo kunnen er nog vodden van gemaakt 
worden.  

Zorg er voor dat het textiel dat je aanbiedt proper 
is. Niemand kan iets doen met vuile kleren!

Wat gebeurt er met je spullen

Je merkt het al: er is veel werk aan De (Kring)winkel. 

Als je iets schenkt aan De Kringwinkel, dan moet er nog 
heel wat gebeuren voor het kan verkocht worden.

Registreren

Elk voorwerp, van het kleinste stuk speelgoed tot de grootste kast, wordt geregistreerd. Zo wordt bijgehouden 
hoeveel ton goederen er is ingezameld en hoeveel er wordt verkocht en gerecycleerd. Ook wordt meestal je 
postcode gevraagd. Zo weet De Kringwinkel ook wat er per gemeente wordt binnengebracht.

Sorteren

De Kringwinkel wil zoveel mogelijk opgehaalde en binnengebrachte voorwerpen een tweede leven 
geven. Spijtig genoeg gaat dat niet altijd. Regelmatig komen er spullen binnen die vies, versleten of 
onherroepelijk beschadigd zijn. Het selecteren en sorteren van alle binnengebrachte spullen is dan ook 
een hele opdracht, waarin maar liefst de helft van de werknemers actief is.

Klaar maken voor verkoop 

De medewerkers wassen glaswerk, beveiligen kledij, maken speelgoedpakketten compleet, proberen 
alles mooi te verpakken… Op basis van de kwaliteit van het product en het merk krijgt het ook een prijs. 

Tip 

Is er een huis-aan-
huisinzameling van textiel in 
jouw straat, dan staat dit ook 

op de ILvA kalender aangeduid 
met het symbool van een 

oranje kapstok. 



Je kan de goederen tijdens de openingsuren van De 
Kringwinkel ter plaatse afgeven. Kan je de goederen zelf 
niet brengen of zijn ze te groot voor je wagen ? Dan kan 
je bellen voor een gratis ophaling. Hou er rekening mee 
dat je ongeveer 1 week moet wachten en dat er een 
aantal voorwaarden zijn. Er wordt gevraagd dat:

alle goederen klaar staan op het gelijkvloers;
grote stukken (kleerkasten, bedden, ..) op voorhand 
gedemonteerd zijn;
huisgerief of kleding verpakt wordt in zakken 
of dozen;
goederen niet op straat worden klaargezet.

Praktisch
Brengen of laten ophalen

De Kringwinkel 
Teleshop
actief in Aalst, Affligem, Lede, 
Haaltert, Erpe-Mere, Sint-
Lievens-Houtem, Oosterzele

Tragel 5 
9300 Aalst 

Vrijheidstraat 27 
9300 Aalst (textiel) 

Hoogstraat 7 
9340 Lede 

Marktplein 62
9520 Sint-Lievens-Houtem

053/78 61 73

De Kringwinkel 
Vlaamse Ardennen
actief in Zottegem 
en Kluisbergen 

Vanhovestraat 14 
9600 Ronse 
055/38 58 78

Heldenlaan 77 
9620 Zottegem 
09/356 33 36 

Doornikse Heerweg 79B
9700 Oudenaarde
055/38 78 98

De Kringwinkel 
‘t Vierkant
actief in Denderleeuw, 
Galmaarden, Liedekerke, Ninove, 
Geraardsbergen en Herzele

Herenveld 4
9500 Geraardsbergen

Stationsstraat 11 
1770 Liedekerke 

Ring-Oost 14b
9400 Ninove

Oude Kaai 11
9400  Ninove  

Abdijstraat 4b 
9500 Geraardsbergen

Solleveld 25
9550 Herzele 

054/32 05 00

vuile matrassen
vuile kledij
gebroken of gebarsten huisraad
vochtige of beschimmelde boeken
meubels met erg beschadigd houtwerk
zetels met scheuren, vlekken of geuren van 
dieren
kasten waarvan onderdelen ontbreken
klein gevaarlijk afval (bv. gebruikte verfpotten)
onwettige goederen (bv. gekopieerde video- of 
audiocassetten)
etenswaren, dranken en andere producten met 
een houdbaarheidsdatum

Wat mag je NIET naar 
De Kringwinkel brengen ?

Tip
Twijfel je over de herbruikbaarheid van bepaalde 

goederen, neem dan gerust contact  op
met De Kringwinkel. 

Maak jezelf al eens de bedenking 
"Zou iemand anders dit nog willen gebruiken?". 

Denk je van niet? 
Dan kan ook De Kringwinkel er niets mee doen. Adressenkringwinkelvlaamseardennen.be

tvierkant.be

teleshop-aalst.be



Hoe werkt het ? 
Eenvoudig. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen 
mee. In het Repair Café gaan ze samen met deskundige 
vrijwilligers aan de slag om bijvoorbeeld een broek 
korter te maken of een strijkijzer te repareren. Het is wel 
de bedoeling dat je tijdens de herstelling blijft kijken. 
Er valt altijd wel wat te leren en wie weet kan je het de 
volgende keer zelf eens proberen. 

Waarom?
Repareren is fijn en goed voor…

het milieu. Ons huidig consumptiepatroon vraagt 
heel wat van onze planeet. Grondstoffen raken 
uitgeput. Hoog tijd om onze spullen van een langer 
leven te voorzien. Repair Café verkleint de afvalberg 
en vermindert de CO2-uitstoot.
de portemonnee. Door te herstellen vermijd je de 
aankoop van nieuwe spullen.
iedereen! Samen repareren is samen dingen doen. 
Kennis doorgeven en je talenten aanspreken, 
gezellig bijpraten maar ook nieuwe mensen uit de 
buurt leren kennen.

Zelf een Repair Café opstarten? 
Dat kan!
De lokale Repair Cafés zijn vaak op zoek naar handige 
Harry’s en Harrietes die overweg kunnen met textiel, 
elektro, fietsen, meubels, computers, … 
Maar ook sympathieke gastvrouwen en -heren, vrijwilli-
gers die reclame maken, taartenbakkers, barmannen en 
-vrouwen, fotografen, … kunnen een handje toesteken.
Interesse? Je vindt veel info op www.repaircafe.be en op 
facebook. Je vindt er een overzicht van alle Repair Cafés 
in jouw buurt. Je kan rechtstreeks contact opnemen met 
de vermelde contactpersoon.

Wat zijn Repair Cafés?

Repair Café Geraardsbergen:
zaterdag 24/9/2016 (13u tot 17u), 
Technisch Instituut St. Jozef, Kleine 
Karmelietenstraat 3, 9500 Geraardsbergen 

Repair Café Aalst: 
zaterdag 24/9/2016 (11u tot 16u30), De 
Kringwinkel Teleshop, Tragel 5, 9300 Aalst 

Repair Café Herzele:
zondag 9/10/2016 (13u tot 17u), 
café 't Berghof, Bergestraat 1, 9550 
Steenhuize-Wijnhuize 

Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar mensen (samen) kapotte spullen herstellen. Van kledij over elektrische 
apparaten tot meubels,  juwelen, fietsen en computers. 
Gereedschap en knowhow zijn aanwezig. ‘Repair’ verwijst naar het herstellen, ‘café’ toont aan dat het een gezellige 
bedoening is waar je gewoon even kan langslopen en vaak ook iets kan drinken. Repair Cafés worden draaiende 
gehouden door vrijwilligers, gratis en voor niets !

Bron: www.repaircafe.be

Repair Café Herzele:
zondag 13/11/2016 (13u tot 17u), 
't Uilekot vzw, Groenlaan 39, 9550 Herzele

Repair Café Geraardsbergen:
zaterdag 10/12/2016 (13u tot 17u), 
Kringwinkel 't Vierkant, Herenveld 4, 9506 
Schendelbeke

Repair Café Herzele:
zondag 11/12/2016 (13u tot 17u), 
Taverne De Wijngaard, Provincieweg 82, 
9552 Borsbeke

Repair Café’s  in de regio



Snoeihout versnipperen
Versnipperd neemt hout veel minder plaats in, 
van de oorspronkelijke hoop takken blijft dan 
amper 10 à 15 % over. Houtsnippers zijn licht en 
gemakkelijk te verplaatsen. 

Met versnipperd snoeihout kan je de bodem 
gemakkelijk toedekken. Zo hebben wind en zon 
geen vrij spel op de bodem en droogt die minder 
snel uit.  Onder deze mulchlaag kan de bodem 
helemaal opleven. 

Je kan ook zelf je snipperwand ontwerpen:  je 
giet de snippers in de vorm die je zelf verkiest. 
Met  herfstbladeren kan je een bladwand maken. 
Snipper- en bladwanden bestaan uit twee metalen 
roosters die op 15 à 30 cm van mekaar worden 
gemonteerd en waartussen snippers en/of 
bladeren worden gestapeld. 

Takkenril
Door hout te stapelen, kan je er ook een soort 
muurtje van maken: een takkenril of takkenwal. 
Plaats twee rijen stevige palen, die diep in de 
grond geklopt worden. Tussen beide rijen palen 
stapel je het snoeihout. Bij iedere snoeibeurt 
bouw je de takkenril een stuk hoger op.

Levende bouwsels
Een tak die je afknipt, is niet meteen dood. 
Steek hem in vochtige grond en het is heel goed 
mogelijk dat hij enkele weken later wortel schiet. 
Vooral de wilg wortelt gemakkelijk. Met een stapel 
wilgentakken kan je een levende en groeiende 
wilgenhut of wiglo optrekken.

Vlechtwerk
Heb je in de tuin enkele heesters en bomen staan die bij het snoeien lange, 
rechte takken opleveren, dan is vlechtwerk mogelijk. Een lage boord (10 à 20 
cm) langs een bloemenborder of groentebed vraagt amper een paar uur werk 
en geeft duidelijk aan dat je liever hebt dat er niet in het perk wordt gelopen. 
Ga je iets hoger (30 à 50 cm) dan kan het vlechtwerk dienen als keermuurtje 
voor een verhoogd plantvak of als onopvallende tuinafsluiting. Maar het kan 
gerust nog een stuk hoger als steun voor klimplanten of als zichtscherm.

Niet alleen goederen of kleren kan je 
hergebruiken. Ook in de tuin hoeft niet alles op 
de (groene) afvalberg te belanden. Zo kan je 
met snoeiafval heel creatief te werk gaan. 

Hergebruik je tuin

Bron: Vlaco (www.vlaco.be)
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ILvA beheert 15 recyclageparken in het werkingsge-
bied. Je bent welkom op alle 15. 

Ligt het recyclagepark in de buurgemeente dichter bij 
jouw woning? Of is het recyclagepark waar je vaak gaat 
dicht op de dag dat je je afval kwijt wil? Dan mag je gerust 
naar een ander recyclagepark gaan. 

Tarieven
De tarieven zijn er overal dezelfde en ook het systeem van 
afval brengen is in alle 15 recyclageparken hetzelfde.

0 – 2000 kg   € 0,05 / kg
2001 – 5000 kg   € 0,10 / kg
Meer dan 5000 kg   € 0,20 / kg
100 kg recycleerbaar afval   € 0 / kg
0 – 200 kg asbest   € 0 / kg

 

Welkom op 15 
recyclageparken



Glas in een kartonnen doos 
mag NIET.
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Verpakkingsglas moet je in een stevige krat aanbieden. 
In kartonnen dozen nemen we het niet mee. Ook 
zakken met glas in worden niet aanvaard. 

Het is niet veilig voor onze laders om glas in een 
kartonnen doos of zak in de vrachtwagen te gooien. 
Zeker bij regen kan karton doorscheuren en loopt de 
lader het risico verwond te raken. 

Bied je glas dus aan in een stevige emmer, bak of krat. 

Glas moet je stevig 
aanbieden

Geen vuilzakken 
op het recyclagepark
Restfractie is niet welkom op het 
recyclagepark. Neem dus zeker geen gele 
zakken of andere vuiniszakken mee die 
gevuld zijn met los afval! Ze worden niet 
aanvaard. Ze leeggooien in een container, 
van grofvuil of van een andere afvalsoort, 
is niet toegelaten. Alle restfractie die in 
een gele zak kan, of in de grijze container 
in het geval van Oosterzele, moet je ook in 
die gele zak of container gooien! 

Probeer voor je naar het recyclagepark  
komt je afval al per soort te sorteren. Zo 
ben je op het park sneller van je afval 
verlost én ben je niet geneigd het in een 
verkeerde container te deponeren.


