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Wij schakelen over 
op Stroom! 
“Dat wordt tijd”, horen we u denken. Laten we duidelijk zijn, we hebben 
het niet over het gebruik van elektriciteit. Wel over de nieuwe naam van 
onze vzw! Inderdaad, na bijna 30 jaar ‘kringloopcentrum Teleshop’ is het 
hoog tijd voor iets anders. 

‘Teleshop’ is in Aalst een begrip dat  
nog vaak en veel zal gebruikt worden.  
Dat beseffen we. Maar feit is dat onze vzw, 
die ook ver  buiten Aalst actief is, door de 
jaren heen sterk  groeide en verschillende 
afdelingen oprichtte. We zijn ondertussen 
véél meer dan een kringloop centrum of een 
tweedehandskledingwinkel.  Zoals u in dit 
jaarverslag kan lezen, behoren naast  
De Kringwinkels ook de Kilomeet, Fietserij, 
Energiesnoeiers en  Cimorné tot onze vzw  
en zijn deze allemaal ‘stroomgebied’. 

Stroom vzw dus!  
Een sociaal economisch bedrijf dat energie 
geeft aan uiteenlopende activiteiten, dat ook 
al eens graag tegen de stroom in zwemt en 
dat vooral zorgt voor doorstroom van goe-
deren én mensen. En onze klanten, brengers 
of stroom bezoekers? Die noemen we graag 
meerwaardezoekers. Mensen zoals u die het 
belangrijk vinden om met hun aankoop of gift 
het verschil te  maken, bij te dragen aan een 
beter milieu, en meer jobs voor wie weinig 
kansen heeft op de  arbeidsmarkt. 

Ook Jozef is zo een klant. Jozef is al héél 
lang fan van onze winkels en dat liet hij  
per brief weten want “bij al die mooie  
retrospullen hoort een mail niet”.  
Hij schrijft: ”De Kringwinkel is een wereld 
waarin ik graag vertoef en WERELD is wel 
het juiste woord. Alles wat  er staat, heeft er 
mee te maken: de wereld van het woord, 
de wereld van muziek, de wereld van de 
dingen en … niet onbelangrijk, de  wereld 
van de mensen die er werken. Ik vraag me 
in verband met al die vertrouwde gezichten 
regelmatig af: “Vanwaar komen ze, welk is 
hun achtergrond, welke verhalen kunnen ze 
ons vertellen ...?”.

In dit jaarverslag laten we dan ook graag 
onze medewerkers aan het woord over hun 
werk, het parcours dat ze aflegden en hun 
toekomstplannen. Ook de toekomstplannen 
van onze vzw komen aan bod, laat die  
positieve energie dus maar stromen.  
Veel leesplezier!

Geert Wille
Directeur Stroom vzw 
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Werk op maat 
Op onze werkvloer vind je mensen van uit-
eenlopende nationaliteiten en achtergronden. 
Minder zichtbaar is dat deze mensen tewerk-
gesteld worden via verschillende vormen 
van sociale tewerkstelling.  
Verschillende statuten die weliswaar hetzelfde 
beogen: zorgen dat mensen met beperkte kan-
sen op de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. 

Een job hebben is immers belangrijk.  
Het zorgt voor financiële zekerheid maar  
het betekent ook sociaal contact, waardering 
en integratie. Werk is daarom één van de 
belangrijkste doelstellingen van Stroom vzw.

In 2018 waren bij ons 115 VTE aan het werk: 20 VTE omkadering (directie, administratie,  
personeelsdienst...) en 95 VTE in het kader van sociale tewerkstelling. 

Welke vormen van tewerkstelling vind je bij ons?
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Art. 60: het OCMW bezorgt een baan 
aan  iemand met als doel deze terug in te 
 schakelen in het arbeidsproces en in het stelsel 
van de  sociale zekerheid.  Het OCMW 
kan de  persoon binnen zijn eigen diensten 
 tewerkstellen of op de werkvloer van een 
derde werkgever. In 2018 werkten er in 
onze vzw 37 mensen via art. 60 van diverse 
OCMW’s (Aalst, Ninove, Haaltert, Erpe-Mere, 
Wetteren, Lede en Denderleeuw).

SINE: sociale inschakelingseconomie is een 
vorm van tewerkstelling bedoeld om mensen 
die laaggeschoold en langdurig werkloos 
zijn opnieuw in te schakelen in de economie.  
Werkgevers die SINE-werknemers  aanwerven, 
krijgen een beperkte loonkosttoelage en 
 betalen een lagere RSZ-bijdrage. In 2018 
werkten er 28 VTE in het kader van SINE. 

LDE: mensen die door een beperking  tijdelijk 
niet in het gewone arbeidscircuit kunnen 
 werken, kunnen toelating krijgen om in een 
 bedrijf in de lokale diensteneconomie te 
 werken. In samenwerking met de VDAB 
 bieden LDE-bedrijven lokale werkgelegenheid 
aan mensen die moeilijk hun weg vinden naar 
de arbeid. Na maximum 5 jaar tewerkstelling 
zetten ze de stap naar tewerkstelling in het 
gewone arbeidscircuit. In 2018 kregen  
we een uitbreiding op ons LDE-project met 
7 VTE waarbij het totaal kwam op 24 VTE, 
waarvan 18 VTE werden ingevuld.

Arbeidszorg is een onbetaalde vorm 
van tewerkstelling voor mensen die nood 
 hebben aan werk op maat of een zinvolle 
 tijdsbesteding, maar die niet (meer) of nog  
niet in het betaalde circuit terecht kunnen.  
In het ideale geval vormt arbeidszorg 
een opstap naar betaalde arbeid. In ons 
 arbeidszorgproject waren gemiddeld een 
20-tal mensen aan het werk, zij presteerden 
gemiddeld maandelijks 1300 uren.

Bij een Bio (BeroepsInlevingsOvereenkomst) 
gaat het niet om een arbeidsovereenkomst, 
maar over een opleidingscontract van  
max. 6 maanden waarbij er vaardigheden  
en competenties aangeleerd worden op  
de werkvloer. In 2018 hadden wij 1 VTE  
in een Bio-contract.

Stages/alternatieve sancties: in 2018  werkten 
een 80-tal mensen via een stage op onze 
werkvloer. Bij een groot deel kadert dit in de 
opstart van een interne tewerkstelling maar 
een 15- tal personen kwam meewerken in het 
kader van hun werkstraf en presteerde maar 
liefs 802 uren.
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Klaarstomen  
voor doorstroom 
We beseffen dat ook andere sectoren moei
lijkheden hebben om de juiste werknemers 
te vinden. We zijn ervan overtuigd dat 
sociale tewerk stelling juist een oplossing 
kan bieden voor de krapte op de Vlaamse 
arbeidsmarkt.  
Er vallen nog steeds onnodig veel laagopge
leide mensen uit de boot. Met de  ervaring  
die ze bij ons opdoen, zijn ze klaar om door 
te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.  
Dit wil zeggen dat werknemers tijdelijk 
bij ons aan de slag gaan, een job leren 
 (magazijnier, winkelbediende, kwaliteits
medewerker ...) met de bedoeling  elders  
een vaste job vinden.  
Zo schuiven ze door om plaats te maken 
voor andere laag geschoolde werkzoeken
den. Lessen Nederlands tijdens de werk
uren moeten de kansen op doorstroom nog 
 verhogen. Ook gebeurt het dat er interne 
doorstroom is naar een contract onbepaalde 
duur binnen onze vzw.

In 2018 vonden 15 mensen, na hun 
 traject in art. 60, werk. 9 personen zijn 
 doorgestroomd naar het gewoon econo-
misch circuit en 7  intern bij De Kringwinkel. 
4 mensen stroomden door vanuit arbeids-
zorg, waarvan 2 extern naar het gewoon 
economisch circuit en 2,5 VTE intern bij   
De  Kringwinkel.  
De eerste doorstroom verhalen LDE verwach
ten we in 2020 aangezien dan pas de 
eerste mensen in doorstroombegeleiding bij 
VDAB terecht komen.
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Wist je dat?
… investeren in sociale tewerkstelling niks kost?  

Integendeel, het brengt zelfs op. 
HERWIN (vroeger SST) koepel voor sociale en circulaire ondernemers liet een  

kosten-batenanalyse uitvoeren. Conclusie: elk individu dat aan het werk gezet wordt,  
levert de maatschappij per jaar maar liefst € 12.228 op! 1 voltijds tewerkgestelde  

doelgroepmedewerker kost - € 37.825 (kosten voor de werknemer, de onderneming  
en de overheid). Maar daar staat een nettowinst van + € 50.053 tegenover! 

Kosten en baten van de tewerkstelling van 1 voltijdse doelgroepmedewerker.

KOSTEN - € 37.825

Individu - € 1.206 
Kosten voor de werknemer 
bv. woon-werkverkeer of 
kinderopvang

Onderneming - € 13.389  
Niet-gesubsideerde kost  
voor doelgroep medewerkers 
en omkadering

Overheid - € 23.230  
Subsidies voor doelgroep-
medewerkers en omkadering

BATEN + € 50.053

Individu + € 4.292
Het verschil tussen werkloos-
vergoeding en loon

Onderneming + € 18.738
Opbrengsten uit bedrijfs-
activiteiten

Overheid + € 27.023  
Wegvallen van de werkloos-
heidsuitkering, extra inkom-
sten door belastingen

 KOSTEN - € 37.825 + BATEN € 50.053  

= NETTOWINST VAN € 12.228

Leon
Leon vluchtte in 2015 weg uit Aleppo. 
Op zoek naar veiligheid en een toekomst 
voor hem, zijn vrouw en zijn 2 zonen 
belandde hij in België. 

“Frans verstond ik wel maar Vlaams,  
dat had ik nog nooit gehoord.”  
Omdat hij geen Nederlands sprak, waren 
zijn kansen op de Vlaamse arbeidsmarkt 
zo goed als onbestaand. En dat besefte 
Leon ook. “Ik heb mij samen met mijn 
vrouw ingeschreven bij het CVO om  
Nederlands te leren. Dat was goed  
maar toch vooral  theoretische kennis.” 

Het OCMW stelde voor om in het statuut 
van art. 60 werkervaring op te doen in 
De Kringwinkel Lede om zo Leon opnieuw 
in te schakelen in het arbeidsproces en in 
het systeem van sociale zekerheid. 

“Ik werk hier nu als winkelmedewerker”, 
vertelt hij. “Ik decoreer, help mee om alles 
netjes te houden en de kledij op kleur te 
hangen. Door het contact met de klanten 
is mijn kennis van het Nederlands veel 
verbeterd. Ondertussen versta ik zelfs het 
dialect van Lede !”, lacht hij. Trots voegt 
hij er nog aan toe: “Mijn vrouw volgt 
ondertussen de laatste module Neder-
lands en mijn beide zonen studeren aan 
de universiteit en hogeschool. Wat mijn 
toekomst betreft, het zou fijn zijn mocht  
ik mijn job als goudsmid opnieuw  
kunnen  uitoefenen”.
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David
“2,5 jaar geleden had ik geen job en 
was ik aangewezen op een leefloon via 
het OCMW. Ik kreeg het voorstel om als 
art. 60 te werken in De Kringwinkel in 
Sint-Lievens-Houtem. Een nieuwe ervaring 
voor mij maar ik ben niet bang om de 
handen uit de mouwen te steken. 

Ondertussen ben ik doorgestroomd naar 
de job van assistent-instructeur en daar 
ben ik best trots op. Ik zou graag blijven 
en mij nog verder opwerken tot instructeur.

De grote variatie in goederen en 
 activiteiten zorgen dat elke dag hier  
anders is. Ook het contact met de  
klanten vind ik boeiend. Sommigen  
komen op vaste dagen en dan weet  
ik soms al op voorhand wat ze zullen  
kopen. Ik probeer altijd vriendelijk te  
blijven en sla graag eens een babbeltje. 
De meesten appreciëren dat.”
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Françoise & Olga
Françoise en Olga vormen, samen met Dudu, het driekoppig team dat de 
Kilomeet in Aalst draaiende houdt. Niet zonder trots spreken deze pittige 
dames over ‘hun’ winkel.

Françoise (links op de foto) vertelt: 
“Door een moeilijke thuissituatie belandde 
ik in een depressie. Ook heb ik een zwaar 
autistische zoon waardoor het niet makkelijk 
is om veel van huis weg te zijn. 3 jaar gele-
den kreeg ik de kans om een beperkt aantal 
uren in de week mee te werken in het team 
 arbeidszorg. 

Na 1 jaar werd gevraagd of ik wou  
mee helpen in de  Kilomeet. Nu help ik hier  
20 uur per week. Ik heb het mij nog niet  
beklaagd. Het contact met de klanten vind  
ik fijn. Voor mij is het ook heel belangrijk  
dat ik toffe collega’s heb bij wie ik mijn  
verhaal kan doen.”

Olga (rechts op de foto):
“Bijna 10 jaar geleden startte ik bij De  
Kringwinkel, toen nog in het WEP+-statuut.  
In totaal heb ik hier 2,5 jaar gewerkt tot ik 
een job vond bij Blokker, vervolgens C&A, 
Kruidvat, Action. Niet evident om iedere keer 
in een nieuw team te starten maar dat heeft 
mij wel stressbestendig gemaakt. 

Op een bepaald ogenblik zat ik zonder  
werk en geraakte ook ik in een depressie.  
De Kringwinkel is toen mijn redding geweest. 
Ik stuurde mijn cv door omdat ik zag dat ze 
vrijwilligers zochten en ik goede herinnerin-
gen had aan mijn vorige werkervaring.  
Een paar maanden later mocht ik mijn  
contract als SINE tekenen. Dan is voor mij 
een nieuw leven begonnen! Bij de Kilomeet 
zien we vaak gelukkige klanten omdat ze 
voor heel weinig geld mooie kledij vinden.  
En dat maakt ook mij gelukkig. Zelf ben ik 
spaarzaam opgevoed en het doet mij echt 
plezier als ik zie hoe textiel en huisraad hier 
een tweede of zelfs een derde leven krijgt.”
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Met Marie-Rose op 
pad in het textiel-
sorteercentrum
In de textielsorteerafdeling wordt iedere maand 50 ton textiel verwerkt. 
Wie binnenstapt, kan niet naast de hoeveelheid kledij kijken die netjes 
 gestapeld staat, bijna tot aan het plafond. Iedere dag rijden 2 vracht-
wagens rond om de 140 kledingcontainers in Aalst, Erpe-Mere, Lede, 
 Haaltert, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele en Affligem te legen.

Dagelijks gaan er honderden kledingstukken 
door de ervaren handen van Marie-Rose.  
“Heel vaak krijgen we kleding nog met het  
prijskaartje aan”, vertelt ze. “We merken dat 
veel mensen nieuwe kledij kopen zonder na te 
denken. De extreem lage prijzen in sommige 
winkels zorgen ook voor een  grabbelcultuur. 
Eens thuis blijkt het stuk dan toch niet te passen 
of de juiste kleur te hebben. Wij zorgen er dan 
voor dat dat kledingstuk een tweede leven krijgt.”

Transportband

Uit de containers komen niet enkel zakken met 
kledij, maar helaas soms ook (sluik)afval. Dat 
wordt eerst gescheiden. Dan gaan de zakken 
met kledij naar de nieuwe industriële sorteerlijn. 
“Hier worden de plastic zakken open gemaakt 
en controleren we ook of er geen afval in zit.” 
“De plastic zakken recycleren we uiteraard 
ook”, vertelt Marie-Rose. “De inhoud komt via 
de trechter op de transportband terecht. Daar 
halen we er eerst de lakens, riemen en hand-
tassen uit. Wat echt versleten is, komt direct op 
de band voor lompen terecht. Wat op de band 
blijft, rolt verder in loop tot bij de collega’s die 
een tweede keuring doen.”

Kleren per kilo in de Kilomeet

“We controleren grondig op vlekken en 
 mankementjes. Zo’n 30% van de kledij die 
we ophalen, is herbruikbaar en kunnen we 
verkopen in onze winkels. Ontbreekt er een 
knop of is een andere kleine beschadiging, 
dan gaat het naar de Kilomeet in de 1-Mei-
straat. Ook kleren die niet meer verkocht 
geraken in De Kringwinkel, gaan naar daar. 
De Kilomeet is eigenlijk onze ‘outlet’winkel 
waar we kledij verkopen aan € 2 per kilo. 
Restkledij wordt opgekocht door een  
erkende opkoper.”

Van Noten en Delvaux

De kleren voor De Kringwinkel worden alle-
maal op kapstokken gehangen. “Alle kledij 
krijgt een beveiliging. In onze winkels werken 
we met eenheidsprijzen, waardoor we geen 
tijd moeten verspelen met prijskaartjes.”  
Of ze al speciale vondsten heeft gedaan? 
“We hebben al een opblaaspop gevonden 
(lacht), maar krijgen ook vaak heel dure 
 merken binnen, zoals Dries Van  Noten, 
 Delvaux en Chanel. Die ‘speciallekes’ 
 verkopen we wel aan een hogere prijs.”

[Interview en foto’s: Chipka]

• Geplaatst met toestemming  van lokaal bestuur
• Maximaal hergebruik van textiel voor minder afval
• Textiel krijgt lokaal een nieuw leven
• Zorgt voor lokale sociale tewerkstelling
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Toekomstplannen
Het textielsorteercentrum verhuisde op  
8  januari 2018 naar een nieuwe locatie  
in Erembodegem. Het magazijn is ruimer en 
werd zo ingericht dat de goederenstroom een 
logisch traject aflegt. De  geautomatiseerde 
sorteerlijn zorgt voor een capaciteitsverhoging 
qua verwerking. Dit betekent dat we nu elke 
 kilogram aangevoerde textiel kunnen controle
ren op hergebruik. Bovendien is de taak van 
elke sorteerder veel duidelijker wat dan weer 
zorgt voor een rustiger werkklimaat. 

Op 20 september hielden 
we een opendeurdag voor 
al onze stakeholders. 
Vertegenwoordigers van 
lokale besturen, OCMW’s,  
VDAB, ILvA ...  kregen uitleg  
over de logistieke aanpak,  
het sorteerproces en maakten  
kennis met onze medewerkers.

We vroegen specifiek aandacht voor de volgende 3 actiepunten,  
essentieel voor de toekomst van onze vzw.
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1. Toekenning contingent doelgroepmedewerkers

In vergelijking met 2015 moeten we het in 2018 nog steeds met 12% (95 t.o.v. 108 VTE) 
minder gesubsidieerde tewerkstelling doen. Niet gesubsidieerde tewerkstelling weegt  
zwaar door op het personeelsbudget van onze vzw en wordt dan ook tot een minimum  
beperkt. Een goede samenwerking met verschillende OCMW’s zorgde voor een  
verhoogde toestroom van leerwerknemers in het kader van art. 60. En ook de afdeling  
arbeidszorg breidde stevig uit, weliswaar zonder enige financiële tussenkomst voor de  
begeleiding. De erkenning als maatwerkafdeling in mei 2019 is een eerste stap in de  
goede richting om onze personeelsbezetting opnieuw op te krikken. We kunnen een  
aanvraag indienen voor een contingent van maximum 20 werknemers VTE.  

2. Textielinzameling versterken

Textielinzameling, en meer specifiek het behoud van het recht op inzameling via  
geplaatste en vergunde textielcontainers, is essentieel voor de toekomst van Stroom vzw.  
De onkosten voor inzameling van textiel liggen lager dan die van meubels,  
de vraag en opbrengst is groter, het afvalpercentage is beperkter. 
Het opstarten in 2015 van onze ‘outlet’winkel De Kilomeet zorgde niet alleen voor  
een sterke stijging in ons hergebruikcijfer textiel; het sterk groeiend klantenbestand toont  
aan dat er ook lokaal veel behoefte is aan kledij tegen zeer lage prijzen. 

3. Zekerheid huisvesting winkel Aalst (Tragel 5)

In 2016 verhuisde de meubelwinkel in Aalst, onze grootste winkel, na meer dan 20 jaar 
eindelijk naar een nieuwe locatie. In de magazijnen aan de Tragel 5, die we huren van de  
stad Aalst, werd 700 m² winkelruimte ingevuld. Klanten vonden snel hun weg naar deze  
ruime winkel met parking. Op dit ogenblik heeft onze vzw echter geen zekerheid over de 
duur van het huurcontract wat een grote impact heeft op investeringen en uitbreidings
plannen. We blijven vragende partij om dit perceel aan te kopen zodat het uitbouwen  
van een  duurzaam winkelpand, aangenaam voor klanten én personeel, mogelijk wordt. 
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Omdat een beeld meer zegt dan woorden en cijfers lieten we architectenbureau OYO  
een studie maken en visualiseren hoe we het toekomstig winkelpand zien.  
In het concept is er veel aandacht voor duurzaamheid, groen en circulaire economie.  
Een project dat zeker kan uitgroeien tot een absolute meerwaarde voor de verdere  
ontwikkeling van De Kaaien in Aalst. (Beeld: Studioninedots)

Project ‘De Kaaien’
De Kringwinkel (meubelen) situeert zich aan 
de rand van het centrum van Aalst, naast de 
Dender, waar nog oud-industriële terreinen de 
mogelijkheid tot ontwikkeling bieden. 
De stad wil dit historisch stukje Aalst, jarenlang 
decor geweest van fabrieken en industrie, van 
noeste arbeid en nijverheid, een nieuw elan 
geven en omvormen tot een nieuw stadsdeel: 
De Kaaien. Wonen, werken, ontspannen ... 
met zicht op het water. 

De Kaaien legt duidelijke en algemene  
krachtlijnen vast voor toekomstige bouwers: 
samenhang tussen de openbare én de 
private ruimte, interactie met het bestaande 
stadsweefsel, een gevarieerd programma, 
kwaliteit, duurzaamheid en respect  
voor het erfgoed. 

De nieuwe Kringwinkel die Stroom vzw op 
deze locatie zou willen realiseren, sluit perfect 
aan bij deze visie. 

[tekst en beeldmateriaal: brochure stad Aalst  
‘De Kaaien, een nieuw zicht op de Dender’]
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De Kringwinkel
inzameling in cijfers
% ingezamelde goederen / gemeente  
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ingezamelde kilo’s / jaar
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Ingezamelde goederen / kg per categorie / 2018

Huisraad
161.834,72 kg

Meubelen
324.686,85 kg

Textiel
835.207,19 kg

AEEA
142.116,61 kg

Fietsen/vervoer
12.004,85 kg

Boeken/muziek/multimedia
97.691,99 kg

Gastoestellen/overig
3.343,50 kg

Vrijetijd/doe-het-zelf
59.722,41 kg

Inboedelservice
Sinds we 8 jaar geleden met een extra dienstverlening startten, namelijk het leeghalen en 
bezemschoon maken van volledige woningen, kende de inboedelservice een sterke groei.  
In 2018 werden maar liefst 111 offertes opgemaakt die resulteerden in 90 inboedels en 
107 inboedelwerkdagen. We merken dat de inzameling van herbruikbare goederen via dit 
kanaal (8,25%) steeds dichter in de buurt komt van de gratis ophaling aan huis (12,62%). 
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Kom eens kijken 
wat wij doen

www.dagvandekringwinkel.be

De Dag van De Kringwinkel  
in oktober 2018 stond  
volledig in het teken van  
sociale tewerkstelling.

We focusten op onze werknemers, voor en achter 
de schermen. We vertelden hun verhaal in ons 
 eigen Kringmagazine, toonden hun talenten en 
 zetten hen op een podium. Zo lieten we zien dat 
we niet zomaar een tweedehandswinkel zijn.  
Bij De Kringwinkel draait het om veel meer dan  
het verkopen van spullen. We geven mensen 
 kansen en zetten hen op weg.  Vaak  zijn onze 
klanten zich niet bewust van wat zich achter de 
schermen afspeelt. Het proces dat voorafgaat  
aan de uiteindelijke verkoop wilden we daarom 
zichtbaarder maken 

De VRT kwam filmen in onze winkel in Aalst,  
en onze boodschap werd opgepikt door  
VRT- radio, De Madammen, De Markt, VTM,  
Joe, Q-music en tal van kranten. 
Met als resultaat de belofte van minister Homans 
om in 2019 € 10.000.000 extra uit te trekken 
voor de maatwerkbedrijven!

Aantal klanten per winkel

Basisgoederen voor iedereen 

Omdat we vinden dat een bed, tafel, stoelen ...  
basisgoederen zijn waarop iedereen recht heeft,  
werken we samen met een aantal OCMW’s. 
In totaal vroegen 202 gezinnen steun bij aankoop  
van meubelen en kende onze vzw een reductie  
van 40% toe voor een totaal bedrag van € 7.940.
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Lookbook

Nieuwe fotoshoots resulteerden in een  
stijlvol lookbook dat ook opgepikt werd  
in de rest van de Kringwinkelsector.  
Ondertussen  realiseerde deze totaalaanpak 
de gehoopte ‘verbreding’ van het publiek 
met bijhorende mooie  winkelomzetten.

Andere winkels

Het centraal meubelmagazijn in Aalst 
 verhuisde, zodat het dichter bij de winkel 
 Tragel 5 kwam te liggen. Stockage van 
 meubels en huisraad gebeurt nu waar 
 vroeger textiel werd gesorteerd. 

In Sint-Lievens-Houtem is De Kringwinkel 
intussen een gevestigde waarde. Na de 
h eraanleg van het centrale marktplein heeft 
de winkelverkoop zich in 2018 flink herpakt. 

In Lede werd het versleten vasttapijt in  
de winkel vervangen door kliklaminaat.  
De verdere herinrichting van het interieur  
staat op het programma voor het  
najaar van 2019.

Het aantal klanten en de omzet in  
De Kilomeet bleef ook in 2018 traag  
maar gestaag stijgen.  

Om klanten geïnteresseerd te houden,  
zijn er maandelijks acties in de winkels  
zoals een retroverkoop, ladies nights en 
workshops. Een volledig overzicht vind je  
in de activiteitenkalender achteraan  
dit magazine.

Winkels hipper dan de hype!
Nieuwe winkelbeleving in Aalst

Modegevoelige, jonge klanten vonden in 2018 de weg naar het kledingaanbod in onze 
 Kringwinkels. Daarvoor werd ingezet op verschillende kanalen. We werkten samen met een 
styliste om de ‘juiste’ selectie te kunnen maken tijdens het sorteerproces.  Tegelijkertijd werd op 
vlak van communicatie gestart met een fotocampagne op Instagram. De modellen zijn gewone 
jongeren gespot in De Kringwinkel, studenten en fans van tweedehands. Alle gebruikte kledij  
en accessoires zijn uiteraard afkomstig uit De Kringwinkel of de Kilomeet. 

Op 17 november heropende de kledingwinkel in de Vrijheidsstraat na een grondige  opfrissing 
van het interieur. Er werd een ‘shop in the shop’, gericht op jongeren, gecreëerd om specifieke 
kledij op een frisse manier te presenteren. Bij de herinrichting werd veel aandacht besteed aan 
de beleving van de klant. Door tweedehandsgoederen en materialen op verrassende wijze te 
gebruiken in het interieur willen we bezoekers inspireren. Zo zijn de deuren van de pashokjes 
gevlochten uit riemen en de muren behangen met schilderijen op doek. In de winkel maken we 
geen gebruik van etalagepoppen om silhouetten te presenteren maar wel hangen er grote foto’s 
uit de social mediacampagne. Aan de etalages wordt veel aandacht besteed om een zo breed 
mogelijk publiek aan te spreken.
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De Fietserij
De fietskoerier, snel én ecologisch
In 2018 startte de Fietserij met een  eigen 
koerierdienst. Particulieren, winkels en 
 bedrijven in Aalst kunnen voortaan hun 
 pakjes op een ecologische manier laten 
 leveren. Voor de klanten betekent dit:  
gedaan met in de file staan, parkeerplaats 
zoeken  of met zware zakken sjouwen.  
Met de elektrische bakfiets levert de Fietserij 
bestellingen, boodschappen of belangrijke 
documenten in Aalst en omstreken.  
Op korte afstanden is dit sneller dan met de 
wagen en bovendien beter voor het milieu, 
wat steeds meer mensen belangrijk vinden. 

Eén van de klanten, kinderwinkel Anna Pops, 
laat dagelijks pakjes ophalen die via de post 
verstuurd worden naar klanten in heel België. 
Ook bloemenzaak Domus Florum, vishandel 
Boel en de Soeptrien maken het hun klanten 
makkelijk met leveringen aan huis. In 2019 is 
het de bedoeling om uit te breiden met een 
‘fietsenmaker aan huis’. Op  locatie kunnen 
dan kleine reparaties uitgevoerd worden 
zodat de fiets weer snel rijklaar is.

Dankzij dit project kan de Fietserij  
extra kansen bieden aan mensen die  
het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  
Specifiek voor deze activiteit wordt beroep 
gedaan op 2 LDE medewerkers.  
Eén van hen is Jwan Yasin: 

“Mijn naam is Jwan, ik ben afkomstig  
uit Syrië en woon al 3 jaar in België.  
Ik werkte in art. 60 in de Fietserij en kreeg 
na die  periode de kans om te starten als 
fietskoerier. Dit is een hele leuke en boeiende 
job. Dagelijks rij ik met de cargofiets door 
Aalst en zo leer ik alle straten goed kennen. 
Door het contact met de winkeliers kan ik 
bovendien mijn Nederlands oefenen.  
Dankzij het fietsen heb ik een heel goeie 
conditie, een droomjob!”
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De Fietserij haalt op regelmatige basis 
 weesfietsen op bij de gemeenten in ons 
 werkingsgebied. Daar zitten heel wat 
 exemplaren bij die niet meer te herstellen 
zijn. Om zo veel mogelijk hergebruik  
te realiseren worden deze tweewielers  
volledig gedemonteerd. De onderdelen  
in goede staat worden verkocht of  
gebruikt om fietsen te herstellen. 

In 2018 werden in de Fietserij en De Kring-
winkel samen 539 tweedehandsfietsen 
verkocht. 

Wist je dat ook de fietsen die je binnen 
brengt bij De Kringwinkel eerst naar de 
 herstelplaats van de Fietserij gaan?  
Daar worden ze volledig gecontroleerd  
en hersteld zodat je als klant een degelijke 
 tweedehandsfiets aan een eerlijke prijs koopt.
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Fietspunt en andere partnerschappen

Medewerkers van de Fietserij staan ook in 
2018 in voor de uitbating van het fietspunt 
aan het station van Aalst. Elke werkdag van 
7u00 tot 19u00 houden ze toezicht, zorgen 
ze dat alle fietsen netjes gestald staan en 
voeren op vraag kleine herstellingen uit. Heb 
je een platte band of werkt je achterlicht niet? 

Je laat je fiets achter in het fietspunt, je neemt 
de trein en ’s avonds bij je terugkomst staat 
de fiets netjes hersteld op jou te wachten.  
Zowel Blue-Bikes als fietsen van de Fietserij 
zijn in het fietspunt beschikbaar voor verhuur.

Voor het onderhoud en herstel van de  groene 
deelfietsen in Aalst werd een samenwerkings-
overeenkomst afgesloten met Mobit. 

Interna tionaal baggerbedrijf Jan de Nul  
huurde fietsen voor hun personeel dat in  
Aalst opleiding komt volgen. 

Een van de meest populaire activiteiten op 
autoloze zondag in Aalst, het criterium in en 
rond het Klein Parksken, is een initiatief van 
de Fietserij en werd ook in 2018 door de 
hele ploeg in goede banen geleid.
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Cimorné, een uniek 
concept in Aalst
Een jaar geleden ruilde de Fietserij van 
plaats met De Kringwinkel en vond een 
nieuw onderkomen in het Cimornégebouw. 
De inrichting van deze voormalige glas-
slijperij, industrieel Aalsters erfgoed, bleek 
meteen een schot in de roos. Op deze 
 inspirerende plaats kan je terecht voor een 
nieuwe of tweedehandsfiets, fietsherstel, 
maar ook andere startende ondernemers 
werden aangetrokken. Wie een lekkere 
krok wil eten, op zoek is naar een origineel 
plantenaanbod, houtwerk op maat, een 
 kappersbeurt en zelfs een tattoo vindt hier 
zonder twijfel zijn gading. 

In april 2018 organiseerde de Fietserij er  
voor het eerst een fietsbeurs. Het bleek de 
ideale plaats om een groot publiek te laten 
kennis maken met het ruime aanbod.  
Niet alleen verhuur, verkoop, fietsen op  
maat maar ook verschillende e-bikes konden 
getest, samen met andere nieuwe merken 
(Oxford e-bikes & speed pedelec, Bullit  cargo 
bike, Ahooga plooifiets, Achielle, 6KU, 
 Brikbikes, Jaegher Koersfietsen, Planet B 
 Bamboofietsen en Cowboy). 

Regelmatig wordt de houten binnenpiste 
 gebruikt voor presentaties, fotoshoots en  
in het voorjaar van 2018 was er nog een 
opname van Vive Le Velo naar aanleiding 
van de Ronde van Vlaanderen. 

Om alle verdiepingen van het pand huurklaar 
te maken wordt er in 2019 door Stroom vzw 
ondermeer geïnvesteerd in nieuwe ramen, 
een nieuwe trap en een lift. Waardevolle 
elementen, zoals glas in lood, authentieke 
tegels worden zoveel mogelijk behouden. 
Ondertussen verhuisde ook de administra-
tieve zetel van de vzw naar de vroegere 
 directeurswoning.

| 29 | 
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Energiesnoeiers
In 2018 werden er heel wat energiescans uitgevoerd bij gezinnen die  
behoren tot de groep van beschermde klanten of budgetmeterklanten. 

De 4 energiesnoeiers van Stroom vzw zijn 
 actief in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, 
Wichelen, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem 
en Laarne. Dankzij een goede samenwerking 
met Fluvius (het vroegere Eandis) is er een 
vlotte doorstroom van adressen en kunnen 
deze gezinnen geholpen met het besparen 
op hun energiefactuur. 

Naast advies om minder energie te 
 verbruiken, plaatsen de Energiesnoeiers  
ook spaarpakketten die rechtstreeks invloed 
hebben op het verbruik. Zo worden onder-
meer LED lampen gebruikt, die nog zuiniger 
zijn dan de vroegere spaarlampen.

Andere taken

In samenwerking met de Provincie Oost- 
Vlaanderen worden scans uitgevoerd 
in verschillende scholen. Ook gaan de 
 Energiesnoeiers nog steeds de baan op in 
heel Oost-Vlaanderen om te sensibiliseren 
rond het belang van een correcte banden-
spanning. Dit maakt dat wagens zuiniger 
en veiliger rijden. De gemeentebesturen van 
Hamme, Haaltert, Erpe-mere en Merelbeke 
waren het voorbije jaar vragende partij voor 
een dergelijke actie.

Jaaroverzicht energiescans

2016 2017 2018
Aalst 381 456 307

Lede 6 4 35

Haaltert 1 17 31

Oosterzele 99 0 22

Wichelen 3 9 71

Laarne 2 8 6

Erpe-Mere 3 93 142

Sint-Lievens-Houtem 9 20 23

Denderleeuw 14 2 0

Totaal 518 609 637
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16/5 LADIES NIGHT @Sint-Lievens-Houtem
We rollen de rode loper uit! Extra veel (merk)kledij, 
een lekker drankje en een leuke verrassing.
Van 18u tot 20u30 (Marktplein 62).

DIY WORKSHOP i.s.m. Colora
Geef je houten meubel een nieuwe look en een 
tweede leven. Workshop van14u tot 16u. Inschrijven 
op voorhand. Info op www.dekringwinkelstroom.be.
8/6 WORKSHOP AALST (Tragel 5)
14/9 WORKSHOP LEDE (Hoogstraat 7)

28/9 HALLOWEENDECORATIE
Wil je het thuis griezelig gezellig maken? Dat kan ook 
zonder te schrikken van de prijs. Huiver van ongeloof! 

5/10 DAG VAN DE KLANT
10% korting op alles, dat is onze manier om 
jou te bedanken. Wie kringt, die wint! 

-TIP- REPAIR CAFE voor gratis herstel van elektro, 
textiel of juwelen. Info: www.dekringwinkelstroom.be.

19/10 DAG VAN DE KRINGWINKEL
Een echte feestdag! We verrassen je met een spe-
ciaal aanbod en in elke winkel valt iets te beleven. 
Lees er alles over op www.dekringwinkelstroom.be.

16/11 KERSTBEURS
Kom gezellig kerstshoppen in onze winkels. 
Goed voor portemonnee én milieu!

Aalst - Tragel 5 (meubelen en huisraad)
Aalst - Vrijheidstraat 27 (kleding)
Lede - Hoogstraat 7
Sint-Lievens-Houtem - Marktplein 62
Openingsuren: Aalst ma-za 10u-17u30 
Lede & Sint-Lievens-Houtem di-za 10u-17u30

GRATIS ophaling + inboedelservice: 053 78 61 73 
www.dekringwinkelstroom.be | dekringwinkel@stroom.be
www.fi etserij.be | www.dekilomeet.be

dekringwinkelstroom
 #dekringwinkelstroom

ADRESSEN DE KRINGWINKEL STROOM

Stroom

2019
ACTIVITEITENKALENDER
DE KRINGWINKEL STROOM

V.U. Geert Wille, A. Nichelsstraat 14, Aalst

KRINGEN = CREATIEF OMSPRINGEN 
MET GEWONE SPULLEN

www.dekringwinkelstroom.be
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19/1 START CARNAVALVERKOOP
Foute kledij, ongepaste attributen, velle frakken in 
alle maten, één adres: Vrijheidstraat 27 Oilsjt.

-TIP- DE KILOMEET Je koopt er tweedehandskledij en 
huisraad per kilo en per meter. Open van di tem. zat 
(10u - 17u30), 1 meistraat 13, Aalst (een initiatief van 
De Kringwinkel). www.dekilomeet.be

9/3 RETRODAG 
Een hoogdag voor liefhebbers van échte vintage 
uit de jaren ’50 - ’80. In Aalst meubelen, huisraad, 
speelgoed in Tragel 5; textiel en accessoires in de 
Vrijheidstraat 27. 

VANAF 6/4 MAANDELIJKSE RETROVERKOOP
meubelen, huisraad en deco - elke 1e zaterdag/maand:
| 6/4, 6/7 en 5/10 Retro in Lede
| 4/5 en 3/8 en 2/11 Retro in Sint-Lievens-Houtem
| 1/6, 7/9 en 7/12 Retro in Aalst
Check ons aanbod op fb.com/dekringwinkelstroom

9/3 PAASVERSIERING
Doe je portemonnee en het milieu een plezier: koop 
paasdecoratie en rieten mandjes bij De Kringwinkel. 

26-30/3 MODEWEEK @Aalst (Vrijheidstraat 27)
Dinsdag 26/3: start voorjaarscollectie
Donderdag 28/3: Ladies Night van 18u tot 20u30
Zaterdag 30/3: Shop the Look: stijladvies, 
                        gratis make-up & nagelverzorging. 

6/4 BLOEMPOTTEN & TUINMEUBELEN
Voor een prikje haal je alles in huis om je tuin 
of terras gezellig te maken.

-TIP- Op zoek naar een TWEEDEHANDS FIETS? 
Genoeg keuze dankzij de Fietserij, een project 
van De Kringwinkel. www.fi etserij.be

25/4 LADIES NIGHT @Lede
We zorgen voor extra veel (merk)kleding, 
schoenen, een drankje en een leuke verrassing. 
Van 18u - 20u30 (Hoogstraat 7). 

4/5 DAG VAN DE GEVER
Wie geeft aan De Kringwinkel, zorgt voor mens 
en milieu. Dankjewel daarvoor!
Vandaag zetten we jou graag in de kijker. 

KRINGEN = ZORGEN VOOR JOBS 
OP MAAT IN JOUW REGIO



www.stroomvzw.be

Administratieve zetel, Alfred Nichelsstraat 14, 9300 Aalst. V.U. Geert Wille




