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Midden maart 2020 ging onze werking  
‘op slot’ en werden onze medewerkers  
gedwongen op technische werkloosheid gezet. 
Dit hadden we nog nooit meegemaakt!  
Het deed pijn om de begeleiding en  
tewerkstelling even on hold te zetten.  
Maar wat deed het deugd om bij de heropstart 
vast te stellen dat onze medewerkers over heel 
wat veerkracht beschikken om, ondanks alle 
opgelegde beperkingen, er toch dagelijks voor 
te gaan. Daarvoor wil ik hen graag bedanken.

Ook als organisatie moesten we ons aanpassen 
aan de nieuwe realiteit: kassa’s achter plexiglas, 
looprichtingen in de winkels, hertekende  
sorteerprocessen, een afsprakensysteem  
voor de gevers … We toonden dat we een 
wendbare organisatie zijn die zich zeer snel  
op een creatieve manier kan aanpassen. 

Ondertussen blijven we, als koploper in de  
sector, inzetten op klantenbeleving in onze 
winkels. Samen met de inzet van nieuwe com
municatiekanalen en de invloed van influencers 
zorgt dit dat steeds meer jonge mensen hun weg 
vinden naar De Kringwinkel en tweedehands.  

De lockdown zorgde ervoor dat plots iedereen 
begon te wandelen én te fietsen. De Fietserij 
kon de vraag naar fietsen amper bijhouden. 
Ook lokale besturen zetten meer en meer in  
op duurzame mobiliteit voor hun medewerkers.  
Zo koos de gemeente Lede voor het aanbod en 
de aanpak van de Fietserij om haar personeels
leden op de fiets te krijgen. Een mooi en krach
tig voorbeeld!

De volgende jaren worden cruciaal voor  
Stroom vzw om de stap naar een erkend  
maatwerkbedrijf te zetten. Het behalen van  
een kwaliteitslabel is hierin een eerstvolgende 
vereiste. Om verder deze erkenning te  
realiseren, zal Stroom inzetten op schaal
vergroting via samenwerkingen met andere 
lokale organisaties, tevens een manier om  
onze maatschappelijke meerwaarde lokaal 
verder te verankeren.

Francis Mertens
Directeur Stroom vzw 

Voorwoord 
2020 is een jaar dat veel organisaties niet snel zullen vergeten.  
De wereldwijde corona-epidemie beheerste ons dagelijkse leven.  
Niet alleen in onze persoonlijke leefomgeving werd onze vrijheid sterk beperkt,  
ook in onze werkomgeving veranderde er zeer veel. 

Een kaartje voor onze medewerkers om hen een hart 
onder de riem te steken tijdens de lockdownperiode.
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Sociaal circulair
ondernemen 
zit in ons DNA   

De Kringwinkel, Fietserij, Energiesnoeiers en Cimorné zijn verenigd in Stroom vzw. Samen hebben ze 
een gemeenschappelijk doel: werk creëren via duurzame projecten in de circulaire economie. 

Circulaire economie wil producten zo lang mogelijk laten circuleren zonder dat ze daarbij aan kwaliteit 
inboeten. Waarom? Grondstoffen zijn niet oneindig en de impact op het milieu van steeds dieper en 
verder graven naar verse grondstoffen is enorm. Dit staat recht  tegenover de lineaire economie,  
waar producten en  grondstoffen afdankt worden op het einde van hun levenscyclus.

Vlaanderen staat nu al aan de top als het gaat om het sluiten van de materiaalkringlopen.  
En daarbij spelen Kringwinkels een belangrijke rol. Alles wat van waarde is, willen wij waardevol  
houden. Hergebruik van materialen, in combinatie met maximale sociale tewerkstelling,  
is daarbij ons belangrijkste uitgangspunt. 

Herwinnen van grondstoffen en talenten, we maken er elke dag werk van.

Samengevat bestaat onze missie uit vier pijlers:

1

24

3

1. 
Tewerkstelling bieden 

aan mensen die op de 
arbeidsmarkt weinig of 

geen kansen krijgen.

2. 
Door hergebruik  
meehelpen de  
afvalberg te verkleinen.

4. 
Het nemen van initiatie

ven die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

bevorderen.

3. 
Tegen democratische 
prijzen degelijke  
en originele producten 
aanbieden.
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Marijke
“Voor ik hier werkte, was ik 20 jaar huisvrouw.  
Ik stond er heel vaak alleen voor met mijn vier 
kinderen. Buitenshuis werken was daarom geen 
optie. Ik ben bij Stroom vzw gestart in 2020, 
eerst maar een paar uur per dag als vrijwilliger 
in arbeidszorg. Ik voelde mij hier met een thuis. 
Sorteren in de afdeling huisraad, afwassen en 
prijzen van glazen, ik heb er helemaal mijn 
ritme in gevonden. Alle werkdagen sta ik met 
plezier op. Mijn werk verzet mijn gedachten en 
geeft mij energie. Ik ben minder moe hier dan 
wanneer ik de hele dag in mijn zetel zit.  
Ondertussen werk ik via het OCMW als  
art. 60 waardoor het financieel iets beter  
gaat. Zo heb ik nu mijn eigen appartementje 
met mijn eigen meubeltjes. Zo blij dat ik op  
mijn eigen benen sta.”

#fieropmijnjob
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Werk op maat 
De sociale economie zorgt ervoor dat iedereen 
op maat en met de nodige begeleiding kan  
deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Langdurig werklozen, mensen met een medi
sche of psychische problematiek, toegang tot 
volwaardig werk is voor deze doelgroep een 
belangrijke voorwaarde om deel te nemen  
aan de samenleving. 

Wat de beste manier is om deze diverse doel
groep zo goed mogelijk te laten participeren  
aan de samenleving (nu en in de toekomst),  
dat zie je in de participatieladder van de  
Vlaamse Overheid. Elke trede komt overeen met 
individuele competenties en stelt op dat niveau 
een bepaalde vorm van arbeid of participatie 
voor. Wij zetten via de verschillende statuten in 
op de niveaus van 3 tot 5.

1

2

3

4

5

6betaald werk

betaald werk 
met ondersteuning

sociale contacten  
buitenshuis

contacten beperkt tot  
de huiselijke kring

tijdelijke activerende projecten

arbeidsmatige activiteiten  
onder begeleiding met  

welzijns- en zorgbegeleiding
Arbeidszorg

LDE + Art.60

SINE + Maatwerk
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Personeel: vormen van sociale tewerkstelling

Maatwerk richt zich naar werkzoeken
den die omwille van persoonsgebonden 
 factoren moeilijk toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt. Concreet gaat het over 

mensen met een arbeidshandicap, een bepaal
de medische of psychische problematiek of ook 
langdurig werklozen die een aantal  
competenties zijn kwijtgeraakt. Zij hebben  
behoefte aan specifieke begeleiding en  
ondersteuning op de werkvloer. In 2020 zijn  
7 maatwerkers (4,59 VTE) aan het werk.

LDE (Lokale Diensten Economie):  
in samenwerking met de VDAB bieden 
LDEbedrijven lokale werkgelegenheid aan 
mensen die door een beperking tijdelijk 

niet in het gewone arbeidscircuit aan de slag 
kunnen. Na maximum vijf jaar zetten ze dan de 
stap naar tewerkstelling in de gewone arbeids
markt. In 2020 werken in het totaal 22 personen 
(22.63 VTE) in het kader van LDE.

Arbeidszorg is een onbetaalde vorm van 
tewerkstelling voor mensen die nood heb
ben aan 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 2020 zijn in ons arbeidszorgproject gemid-
deld 12 mensen (5.99 VTE) aan het werk.

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 SINEwerknemers 
aanwerven, krijgen een beperkte loonkosttoelage 
en betalen een lagere RSZbijdrage.  
In 2020 werken er 28 personen (26,73 VTE)  
in het kader van SINE. 

Art. 60: het OCMW is hier de werkgever. 
De bedoeling is om personen via een job 
terug in te schakelen in het arbeidsproces 
en meteen ook in het stelsel van de  socia le 

zekerheid. Het OCMW kan de persoon in 
 kwestie binnen haar eigen diensten tewerkstellen 
of op de werkvloer van een derde werkgever 
(Kringwinkel, Fietserij). In 2020 werken 35  
personen (35 VTE) in een art. 60-contract.

Stages/alternatieve sancties:  
In 2020 werken 57 mensen via een stage 
op onze werkvloer: 55 beroepsverkennen
de stages in het kader van opstart art. 60 

en maatwerk en slechts 2 schoolstages.  
Er zijn beduidend minder stages vanuit scholen 
en andere organisaties omwille van de corona
maatregelen. Alternatieve sancties (taakstraf als 
alternatief voor een boete) werden uitgevoerd 
door 11 volwassenen (57.2u) en 1 jongere  
(30u). Aanvragen werden een tijdje afgehouden 
omwille van corona en de keuze van vaste mede
werkers om de werkvloerbubbel klein te houden.
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In onze vzw werken mensen met heel uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten  
in verschillende statuten. 
In 2020 gingen 129 personen aan de slag. In totaal het equivalent van 118,56 voltijdse medewerkers: 
23.62 VTE omkadering en 96.94 VTE in het kader van sociale tewerkstelling.  

Maatwerk

Arbeidszorg

LDE

Art. 60

SINE

Omkadering

7 (4.59 VTE)

12 (5.99 VTE)

25 (23.62 VTE)

22 (22.63 VTE)

35 (35 VTE)

28 (26,73 VTE)

Personeel: aantal personen aan het werk 2020

Personeel: waar komen onze medewerkers vandaan?

Personeel: doorstroom ondanks corona

Van de 35 medewerkers in art. 60 stroomden 9 door naar werk (2 daarvan in een job bij Stroom vzw),   
9 gingen verder voor een opleiding, 17 zoeken nog een job.   

België 93
Syrië 12
Somalië 2
Nigeria 1
Libië 1
Sierra Leone 1
Turkije 1
Libanon 1
Brazilië 1
Burundi 4
Tunesië 1
Irak 3
Guinea 1
Afghanistan 3
Rusland 1
Rwanda 1
Angola 2
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Elli
Maatschappelijk werkster OCMW Aalst

“Al sinds 2014 begeleid ik vanuit het OCMW 
mensen bij hun opstart binnen Stroom vzw.  
Mijn collega’s van de dienst ‘activering’ doen 
eerst een screening. Ze checken bijvoorbeeld  
of er voldoende kennis van het Nederlands is. 
Na overleg met de trajectbegeleider van Stroom 
vzw, beslissen we of de persoon mag starten. 

Ik ga met de nieuwe medewerkers naar de 
werkplaats, stel hen voor aan de collega’s.  
Eerst volgt er een stage van twee weken om te 
kijken hoe het gesteld is met hun basisattitudes 
en of de job in kwestie haalbaar is.  
Het gaat vaak over mensen die een heel lange 
periode niet of nog nooit gewerkt hebben.  
Eenvoudige zaken zoals op tijd komen of cor-
rect verwittigen als je te laat bent, kan dan al 
een uitdaging zijn. 

Indien de stage goed verloopt, begeleid ik hen 
verder voor maximum twee jaar. Dan is het de 
bedoeling dat ze doorstromen naar een andere 
job mits extra sollicitatietraining of eventueel  
een extra opleiding.

Ik merk op dat opvolging bij Stroom vzw zeer 
goed is. Jullie hebben jarenlange ervaring in het 
begeleiden van langdurig werklozen en dat voel 
je. Jullie trajectbegeleiding is een heel belang-
rijke schakel als aanspreekpunt, ook om kort op 
de bal te spelen. Hier zie je mensen groeien.  
Je ziet de mensen echt vooruit gaan. 

De instroom van nationaliteiten reflecteert heel 
sterk de wereldproblematiek. Eerst waren er 
vooral Afrikanen, daarna Syriërs en nu Palestij-
nen. Ik hoor zo veel verhalen, ook voor mezelf 
moet ik soms grenzen stellen. 

Corona was een hele uitdaging. Voor velen  
hebben we tijdens de eerste lockdown, toen  
De Kringwinkel moest sluiten, een andere  
werkplaats gezocht. Ondanks hun aanvankelijke 
weerstand was dit voor de meesten een  
positieve ervaring. Een mooi voorbeeld  
van hoe flexibel de meesten zijn.”
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Ednaldo 
Na 1 jaar werkervaring bij ons vertrok  
Ednaldo, afkomstig uit Brazilië, met heel  
wat nieuwe ervaring op zak. 

“Ik heb de Belgische cultuur leren kennen en 
mijn Nederlands is veel verbeterd. Brussel 
heeft mijn hart gestolen, ik plan om ook Frans 
te leren en te verhuizen, samen met mijn kat 
Katrientje. Werk vinden in deze coronatijden, 
het is niet makkelijk, maar ik blijf positief en 
geloof in mezelf. Ik heb een heel mooi jaar 
gehad bij jullie. Veel toffe collega’s en klanten 
leren kennen en veel geleerd. Maud was altijd 
zeer vriendelijk, ondersteunend en motiverend, 
echt een geweldige baas. Ik zal jullie zeker 
nooit vergeten.”

#fieropmijnjob

Sabine
“Eerst werkte ik als vrijwilliger in het Boeddhis-
tisch centrum in Lede. Ik ben daarna gestart als 
art. 60 bij De Kringwinkel, eerst in Lede en nu 
al een jaar in Aalst. 

Het contact met de klanten en collega’s heeft 
mij heel erg geholpen om mijn sociale vaar-
digheden te ontwikkelen. Ik heb veel verschil-
lende mensen leren kennen en ben meer open 
geworden. Vooral de wisselwerking tussen de 
verschillende collega’s vind ik heel leerrijk.  
Ik heb geleerd dat iedereen een verhaal heeft. 
Vooral wanneer collega’s net starten probeer 
ik hiermee rekening te houden en begrip te 
tonen wanneer het werk niet meteen vlot gaat. 
Ondertussen ben ik een vaste medewerker en 
werk ik in een sinécontract.”

#fieropmijnjob
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Lies (Bestuurslid Stroom vzw): 
Dat ik in mijn eigen stad kan meewerken aan zo’n mooie organisatie  
als Stroom vind ik fantastisch! Ik ben dankbaar dat ik, samen met een  
enthousiaste groep van mensen met dezelfde waarden, mag meedenken 
over de richting die Stroom zal uitgaan.  
Daarbij proberen we steeds naar de gestelde doelen toe te werken  
en de toekomst van de vzw veilig te stellen.  
Hergebruik willen we blijven stimuleren, maar we worden genoodzaakt  
om na te denken over andere manieren van aanleveren en verwerken  
van materiaal. Dat maakt het boeiend! 
Hetzelfde geldt voor de bevordering van tewerkstelling en van de toegang 
tot de arbeidsmarkt. Aangezien de context en het wetgevend kader zo snel 
veranderen, moeten we steeds alert blijven, op gepaste wijze reageren en 
ons anders organiseren. Op die manier worden we uitgedaagd, maar we 
weten waarvoor we het doen: het aanbieden van werk op maat.  
Want werk geeft een gevoel van eigenwaarde en van volwaardig  
meedraaien in de maatschappij. 
Werk verbreedt je horizonten en je sociaal netwerk.  
Het is een win voor iedereen. Het is een win voor elke stad.  
En daar wil ik zeer graag een klein kiezelsteentje aan bijdragen.

Wazer
‘Een succesverhaal met een strikje rond’, zo noemt Elli  
het traject dat Wazer aflegde binnen onze organisatie. 

“Als 25 jarige ben ik gevlucht voor de oorlog uit  
Afghanistan. Na bijna twee jaar opvang in de centra 
van het Rode Kruis werd ik erkend als vluchteling.  
Via het OCMW kreeg ik een job aangeboden bij  
De Kringwinkel Stroom. Ik hielp vooral mee in de  
winkel om deze netjes te houden en aan te vullen.  
Ondertussen ben ik doorgestroomd naar een contract 
LDE en kan ik hier nog vijf jaar verder werken.  
Mijn Nederlands is ondertussen al veel verbeterd. 
Graag wil ik lessen volgen om nog beter te spreken.  
Ik sta nu aan het geefpunt in Aalst. Niet altijd makkelijk 
om aan de mensen uit te leggen waarom we sommige 
spullen niet aanvaarden. Ik leg dan uit dat wij ook moe-
ten betalen om ze naar het containerpark te brengen. 
Ik blijf altijd rustig. Soms zeggen mensen ‘Ik ben Belg, 
jij hebt mij niets te zeggen.’ Ik vind nationaliteit niet 
belangrijk. Wel moet je respect hebben voor mekaar.”

#fieropmijnjob
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Veiligheid en  
preventie op  
het werk
2020, het coronajaar , het jaar waar veiligheid en preventie 
meer dan ooit van belang was. Gelukkig in goede handen van 
Stasys onze Veiligheid & Preventie Adviseur!  
In Litouwen geboren, maar ondertussen helemaal thuis in België.  
Ooit gestart in een tijdelijk contract als chauffeur textielinzame-
ling maar na meer dan twaalf jaar onmisbaar in Stroom vzw. 

Stasys:  
Mijn job is zeer gevarieerd en bestaat voor 
50% uit preventie en ondersteuning van de 
technische dienst voor telefonie en IT.  
Maar daarnaast ben ik eigenlijk een beetje 
fleetmanager, crisismanager en problem-
solver. Ik ben opgevoed in het communis-
tisch regime. Wat moet, dat moet.  
En veel vragen moet je verder niet stellen. 
De voorbije twaalf jaar is Stroom samen  
met mij gegroeid. Ik vind het belangrijk dat 
wat ik doe, bijdraagt aan het welzijn van 
onze organisatie. 

Het voorbije jaar was een stevige test maar Stasys wist deze met glans 
te doorstaan. Geen gebrek aan voldoende handgel, mondmaskers en 
plexiglas. Stasys omschrijft zichzelf met één van zijn typische beeldrijke 
uitspraken ‘Ik ben als water. Waar je mij uitgiet, die vorm neem ik aan.’
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Elke cent  
goed besteed  
Ook vzw’s moeten hun financiële huishouding op punt hebben. Stroom biedt dankzij het uit-
bouwen van economisch verantwoorde projecten financiële zekerheid aan 129 medewerkers.  

Inkomsten: waar haalt Stroom vzw haar middelen?

Uitgaven: waarvoor gebruikt Stroom vzw haar middelen?

70% van onze middelen wordt besteed aan de lonen van onze medewerkers. Dit is inherent aan onze  
werking en onze opdracht: duurzame tewerkstelling voor mensen met verminderde kansen op de arbeids
markt. Daarnaast is ook onze huisvesting (huur, onderhoud en herstellingen, EGW..) een belangrijke kosten
post. We blijven op termijn uitkijken naar een pand waarin we al onze werkingen kunnen samenbrengen. 

Kringwinkelactiviteiten
Fietserij
Energiesnoeiers
Cimorné
Subsidies
Andere

Personeelskosten
Aankopen Fietserij
Huisvestingskosten
Andere werkingskosten
Investeringen
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TWEEDEHANDS,EERSTE KEUS
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De Kringwinkel 
tweedehands, eerste keus

inzameling in cijfers
Dat in 2020 in minder goederen werden ingezameld, mag niet verbazen.  
Wegens corona en twee lockdownperiodes (van 18/3 tot 11/5; 2/11 tot 1/12) moesten we  
in totaal drie maanden onze werking stilleggen.

Totaal aantal ingezamelde kilo’s / jaar

% ingezamelde goederen 2020 / gemeente  

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Lede

Aalst

Erpe-Mere

Andere
Haaltert

Affligem

52,91%

1,88%

7,69%

10,95%

2,28%

11,16%

6,68%6,27%
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Brengen enkel op afspraak

De pandemie heeft bijzonder veel flexibiliteit gevraagd van alle medewerkers maar heeft ons ook veel 
bijgeleerd. Zo zetten we een eerste stap naar het digitaliseren van de geefpunten. 

Heel Vlaanderen ruimde op tijdens de eerste lock-
downperiode en veel mensen stonden te popelen 
om meubels, huisraad, boeken, speelgoed en 
andere herbruikbare spullen naar De Kringwinkel 
te brengen. Goed nieuws voor onze medewer-
kers die dankzij al die spullen meteen hun han-
den terug vol werk hadden. Maar om het geven 
van goederen op een vlotte en veilige manier te 
laten verlopen, werd in mei 2020 gestart met 
een  online afsprakensysteem. Op deze manier 
konden we de toevoer van goederen spreiden  

en een quarantaineperiode inlassen, voor de 
goederen verder gesorteerd of verkocht werden. 

Het vraagt een aanpassing van onze gevers 
maar het systeem heeft heel wat voordelen voor 
de personeelsplanning en de stockage in het cen-
traal magazijn. Alle medewerkers zijn daarom 
voorstander en ook in 2021 kan brengen nog 
steeds enkel op afspraak. Met één uitzondering: 
textiel kan je dagelijks zonder afspraak afgeven 
in de winkels of via de textielcontainers.

Heb jij
al een
date
met ons?

Je surft naar de website  
www.dekringwinkelstroom.be

of nog eenvoudiger:  
je scant de QR-code  
en kiest een winkel,  
datum, tijdstip waarna  
je een bevestigingsmail  
ontvangt. 
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% ingezamelde goederen 
per inzamelkanaal / 2020

Inzamelkanalen

De gratis ophaling aan huis daalde het sterkst, terwijl 
het zelf brengen een stevig inhaalmanoeuvre maakte. 
Of het brengen op afspraak ook een impact heeft  
op het aantal ingezamelde kilo’s zal pas correct 
geëvalueerd kunnen worden eind 2021. 
Ook of dit systeem zorgt voor minder binnengebracht 
afval, is iets wat we nauw in het oog houden.

Inboedelservice, 
de all-informule

De inboedelservice werkte in 2020  
68 inboedels af. Opvallend is dat de inzameling 
van herbruikbare goederen via dit kanaal (7,34%) 
voor de eerste keer zelfs de gratis ophaling  
aan huis overstijgt (6,63%). 
Het concept en de professionele aanpak slaan 
duidelijk aan. Klanten krijgen een totaalservice 
 aangeboden wat deze dienstverlening erg  
aantrekkelijk maakt.

Textielcontainers (53.88%)
Textiel huis-aan-huis (4.01%)
Gebracht (28.08%)
Gratis ophaling (6.63%)
Inboedelservice (7.34%)
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Ingezamelde goederen per productgroep / 2020

Huisraad
127.359,32 kg

Meubelen
177.912,42 kg

Textiel
756.422,80 kg

AEEA
98.568,12 kg

Fietsen/vervoer
9.220,90 kg

Boeken/muziek/multimedia
80.275,61 kg

Gastoestellen/overig
2.770,50 kg

Vrijetijd/doe-het-zelf
47.019,74

De impact van corona

Geen ophaling aan huis, geen inboedelservice, geen geefpunten open gedurende drie maanden  
betekende een daling van 36,36% voor de meubels en huisraad. Het wegvallen van enkele textiel-
inzamelingen aan huis en de halvering van het aantal textielcontainers (een gevolg van de nieuwe 
concessie met ILvA) zorgde voor 16.53% minder textiel in 2020.  

De ILvAconcessie rond textielinzameling startte 
op 1 maart 2020 en had grote gevolgen voor 
Stroom vzw, die een lange historiek heeft van 
textielinzameling via kledingcontainers.  
Het aantal containers werd gereduceerd van  
146 naar 85 en ook de standplaatsen werden 
grondig gewijzigd.

De impact op de textielinzameling was meteen 
voelbaar. Vlak voor de eerste lockdown in maart 
was het gebrek aan ingezameld textiel zo groot 
dat de tewerkstelling én het bevoorraden van de 
winkels in het gedrang kwam. 

Tijdens de lockdownperiode werd daarom beslist 
om via de textielcontainers verder textiel in te 
zamelen en zo een voorraad aan te leggen voor 
de heropening.

Deze periode heeft onze kwetsbaarheid scherp 
gesteld op vlak van toevoer aan goederen, 
de grondstof waarmee we onze doelstellingen 
realiseren op vlak van duurzaamheid en tewerk
stelling. De komende jaren gaan we daarom nóg 
meer in te zetten op de inzameling van textiel via 
onze winkelpunten. Ook andere instroomkanalen 
worden onderzocht.
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Fair Fashion 
swingt in  
De Kringwinkel

TWEEDEHANDS,EERSTE KEUS
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De Kringwinkel: een businessmodel 
voor mens en planeet
Vlaanderen is internationaal bekend voor heel wat zaken. Denk bijvoorbeeld aan de gebroeders  
Van Eyck, bechamelsaus of ons meest recente ‘exportwonder’ Remco Evenepoel. 
Ook De Kringwinkel hoort thuis in dit rijtje. Voor sommigen onder jullie misschien een verrassing,  
maar insiders weten wel beter. Van alle uithoeken van de wereld (ja zelfs uit Australie en Oman)  
zakken delegaties af naar Vlaanderen om inspiratie op te doen bij het model van De Kringwinkel.

Sociale tewerkstelling 
maakt ons uniek

De internationale aandacht voor De Kringwinkel 
valt volledig toe te schrijven aan het unieke  
‘businessmodel’ van de sector. Vanaf het prille 
begin werd immers resoluut gekozen om niet 
 zomaar een tweedehandsspeler te worden. 
 
Neen, van meet af aan werd expliciet de  
koppeling gemaakt tussen sociale tewerk stelling 
(mensen die elders op de arbeidsmarkt niet aan 
de bak komen een duurzame job geven) en het 
redden van spullen van de afvalberg door deze 
– al dan niet na herstel – een volwaardig twee
de, derde … leven te bieden. 

Ofwel een sociaal circulair businessmodel waar
in mens én planeet centraal staan. De donut eco
nomie in de praktijk. Want goederen schenken 
of kopen bij De Kringwinkel staat gelijk aan het 
bieden van kansen aan mensen én aan spullen.

Van fast fashion 
naar fair fashion

Kledij vormt een onmiskenbare schakel in 
 bovenstaand succes. Van alle spullen die je  
in De Kringwinkel op de kop kan tikken,  
spant textiel op vlak van verkoop de kroon.  
Tweedehands kleren zijn hot en gaan vlot  
over de toonbank. 

En das maar goed ook. De ecologische voet
afdruk van de kledingindustrie is en blijft gigan
tisch. En ook op sociaal vlak worden kleren nog 
al te vaak in lamentabele arbeidsomstandighe
den gemaakt. Dit maakt het des te pijnlijker als 
kleren vroegtijdig op de afvalberg terecht komen. 

We zijn het dus aan onszelf, onze medemens 
en onze planeet verplicht om de levensduur van 
onze truien, Tshirts en jeansbroeken maximaal te 
benutten.

t



Toch kampt ook De Kringwinkel – en bij uitbrei
ding de tweedehands textielsector – vandaag 
met heel wat uitdagingen. 

Voorop staat de opmars van fast fashion,  
verwijzend naar de explosie van (te) goedkope 
kleren op de markt. Het hoeft weinig betoog dat 
een tshirt van 3 euro, veelal slecht ontworpen in 
discutabele arbeidsomstandigheden, qua levens
duur een pak minder scoort dan de tshirts van 
onze opa zaliger een halve eeuw terug. 
Dat maakt dat in een periode waarin tweede
hands kledij meer dan ooit eerste keus is en zal 
worden bij brede lagen in de bevolking, het 
moeilijker wordt om te voorzien in een kwalitatief 
aanbod aan tweedehands kledij.

Ook de opmars van textielrecyclage, bijvoor
beeld door nieuwe technologische ontwikkelin
gen (op zichzelf een goede zaak), draagt hier 
in een aantal gevallen aan bij. Zo trekken een 
aantal grote textielretailers resoluut de kaart van 
recyclage bv. door zelf bij hun klanten kledij te 
gaan inzamelen om meteen te verwerken tot 
nieuwe truien, jassen of broeken. Schijnbaar 
groene oplossingen. In de praktijk impliceert het 
veelal het nodeloos (en te snel) recycleren van 
kledij die perfect nog een tweede of derde leven 
kunnen krijgen. Bovendien staan veel van dit 
soort technologieën nog niet op punt en vragen 
ze nog steeds (veel) nieuwe grondstoffen, om niet 
te  spreken van productieprocessen in het verre 
oosten, al dan niet in lokale sweatshops. 

De vuistregel blijft, een kledingstuk is pas duur-
zaam en fair als het niet meer geproduceerd 
wordt. Met andere woorden, tweedehands, 
eerste (duurzame) keus!  

Bron: Joren Verschaeve, beleidsmedewerker 
 circulair ondernemen van HERW!N (de koepel 
van sociale ondernemers in Vlaanderen).

t
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Bron pictogrammen: Boeren en Buren
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Winkels
(Kring)winkelen 
op een andere manier 

De voorbije jaren mochten we een mooie stijging 
van het aantal klanten optekenen. Corona stak daar 
in 2020 echter een stokje voor. Door een lockdown 
van 3 maanden en coronamaatregelen met een 
beperking op het aantal personen per winkel  
daalde het aantal klanten met bijna 30% ten  
opzichte van 2019. 
 

Kringwinkel: 
aantal klanten

2019 2020
Tragel 69.307 49.349

Vrijheidstraat 44.372 30.417
Lede 28.304 21.606

S-L.Houtem. 33.036 23.463
Kilomeet 28.623 19.755

Tot onze grote opluchting vonden de klanten na elke 
lockdown meteen hun weg terug naar de winkels. 
We werden duidelijk gemist! Het vertrouwen is  
daarom groot dat het klantenbestand de komende 
jaren opnieuw een groei zal kennen.  
Zeker omdat we ook in 2021 blijven inzetten  
op beleving met vernieuwde winkels en  
klantvriendelijkheid.

Onderste twee foto’s:  
in Sint-Lievens-Houtem zorgde het hele team voor 
een make-over van de winkel. Voor de herinrichting 
werd bijna enkel tweedehands materiaal gebruikt.  
Origineel en bovendien worden zo een heel pak 
spullen van de afvalberg gered. De gordijnen van 
de pashokjes zijn gemaakt van jeanskledij.  
Een knap werkje van Jacqueline, één van onze  
medewerkers. Normaal staat ze aan de kassa  
maar haar jarenlange ervaring als ‘couturier’  
kwam hier goed van pas!
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#Kringwinkelmodel
Karina Mijn job bij De Kringwinkel geeft mij de kans om  

ervaring op te doen en werk te vinden in de toekomst.

Fair Fashion 

Voor het eerst in jaren was er geen Carnavals-
verkoop in Aalst en konden we niet uitpakken 
met speciale Ladies Nights. Drukke verkoopsda-
gen zoals de Retrodag in maart en Dag van De 
Kringwinkel in oktober werden verspreid over één 
week om een te grote samenloop van mensen te 
vermijden. 

In 2020 zetten De Kringwinkels Fair Fashion in 
de kijker via social media! 
De textielproductie heeft een grote impact op 
onze planeet. Bovendien worden dagelijks zo’n 
30 miljoen mensen uitgebuit om ons te kleden. 
Een kledingstuk is pas duurzaam en fair als het 
niet meer geproduceerd wordt. 

Tweedehands kopen blijft dus de beste oplossing. 
Bovendien geeft De Kringwinkel mensen die 
weinig of geen kansen hebben op de gewone 
arbeidsmarkt ook een passende job. 
Dat is waar fair fashion écht voor staat.

Steeds jongere 
Kringwinkelfans

Ook jongeren hebben steeds meer oor (én oog) 
voor duurzame mode. Een nationale wedstrijd 
voor ‘Kringwinkelmodellen’ — gewone jongens 
en meisjes, fan van De Kringwinkel, elk met hun 
eigen originele stijl — kreeg veel reactie.  
De geselecteerden wonnen een professionele 
fotoshoot in Aalst aan de hippe Zuidkaai.  
Uiteraard waren ze van top tot teen gekleed in 
tweedehandskledij van De Kringwinkel Stroom.

Meet Karina. Zij is één van de twaalf tweede-
handsfans die in september een gratis styling en 
foto shoot won. Karina is zeker geen onbekend 
gezicht voor wie regelmatig bij ons shopt.  
Ze werkte in de kledingwinkel in Aalst en  
zorgde mee voor de knappe etalages.
“Als medewerkster bij De Kringwinkel heb  
ik eerstehands ervaring met tweedehands.  
Ethisch en duurzaam kopen is heel belangrijk voor 
mij, daarom shop ik niet meer bij ‘fast fashion’ 
ketens. Ik vind het belangrijk om je geld te steken 
in doelen waarin je gelooft. Als mijn werkperiode 
hier is afgelopen, zal ik dus zeker nog mijn ex- 
collega’s komen bezoeken en steunen!”

#Kringwinkelmodel
Emmanuelle Ik geef kleren die ik niet meer draag aan 

De Kringwinkel om andere mensen te helpen.
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Sfeerbrengers 
gezocht en gevonden!  

Jaarlijks houdt De Kringwinkel Stroom een grote 
Kerstbeurs. Omwille van de coronamaatregelen 
kon dat helaas niet. Jammer want de behoefte om 
het thuis gezellig te maken was bij velen in deze 
bijzondere periode extra groot. Ook bij wie een 
beperkt budget heeft. 

Daarom lanceerden we een oproep ‘word 
sfeerbrenger’. Wie dat wenste kon een mooi 
kerstpakket ter waarde van € 15, samengesteld 
door de sorteerafdeling huisraad, schenken aan 
wie het moeilijk heeft. Om de juiste mensen 
te bereiken, werkten we samen met de Vierde
wereldgroep Mensen voor Mensen vzw en  
Shelter in Aalst, en het Sociaal Huis in ErpeMere.  
De fietskoeriers van de Fietserij bezorgden in to
taal meer dan 80 verrassingspakketten aan huis.

Hoe bepalen we de prijs?  

Prijszetting in onze Kringwinkels is voor Stroom 
vzw belangrijk. We proberen er echt een punt te 
maken dat elk budget bij ons zijn gading vindt. 
Maar dat ene vintage stoeltje of dat boek uit een 
eerste druk kan iets duurder geprijsd staan. 

Gewone dagdagelijkse basisgoederen zullen 
laag geprijsd worden, speciale zaken krijgen 
dan weer een prijs volgens hun waarde. 
Daarnaast speelt rotatie een rol bij ons prijs
beleid. Er komen veel goederen binnen en  
dus moeten er ook veel goederen buiten.  
De kringloop in beweging houden is onze  
filosofie. Goederen die na een aantal weken nog 
in de winkel staan worden daarom afgeprijsd. 
Echt mooie of uitzonderlijke spullen blijven langer 
aan dezelfde prijs staan.
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Basisgoederen voor iedereen

Een degelijke zetel, een bed, een tafel... het zijn basisgoederen waarop elk individu of gezin recht heeft. 
Daarom werken we samen met OCMW’s van verschillende gemeentes. Wanneer gezinnen steun  
aanvragen, krijgen zij bij aankoop van meubelen en kledij een reductie van 40%. In totaal maakten  
98 gezinnen hiervan gebruik en kende onze vzw een reductie toe voor een totaalbedrag van € 3.493.

Hulpvragen OCMW’s 2020

Aanvragen Bedrag
Aalst 55 € 2.810,13
Lede 16 € 282,24

Affligem 0 € 0
Erpe-Mere 6 € 207,84
Haaltert 0 € 0

S-L.Houtem 21 € 193,02
Oosterzele 2 € 90,96

TOTAAL 98 € 3.493,23
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De Fietserij,  
iedereen op de fiets
Tijdens de lockdown begonnen heel wat mensen te wandelen en te fietsen.  
Dat ging ook in de Fietserij niet ongemerkt voorbij. Na de verplichte sluiting en enkel herstellingen op 
afspraak, mocht het atelier begin mei opnieuw open. De Fietserij werd meteen overstelpt door klanten 
die op zoek waren naar een nieuwe fiets. 

Elektrische fietsen en speed bikes vlogen de deur 
uit. Ook tweedehandsfietsen, rijklaar gemaakt 
door de Fietserij, verkochten zeer vlot. In totaal 
560 stuks waarvan 182 via De Kringwinkel. 

De vraag naar koersfietsen steeg enorm en onze 
retrokoersfietsen waren dan ook zeer gegeerd. 
Klanten haalden zelf oude koersfietsen van de 
zolder om ze vakkundig op orde te laten zetten 
en er unieke exemplaren van te maken. 

Fietsen op maat werden eveneens ontdekt voor 
de firma Becton Dickinson. Zij bestelden zes 
gerecycleerde fietsen als dienstfiets voor de site in 
Erembodegem. Ondertussen kwam daar nog een 
nieuwe bestelling bij voor hun site in Temse. 

Koop bewust, koop lokaal en maak deel uit van 
ons circulair verhaal!
De samenwerking met de firma Becton Dickinson 
is hiervan een mooi voorbeeld. Deze firma  
bestelde geen fietsen online maar stapte naar 
een lokale fietsenhandelaar, de Fietserij.  
BD was vooral voorstander om oude frames te 
recycleren. Na een grondige controle brachten 
we de kaders naar Metal-clean, een plaatselijk 
bedrijf, om te zandstralen en poederlakken.  
De nodige nieuwe onderdelen werden geleverd 
door Bull-dog, een familiebedrijf uit Bavikhove 
gespecialiseerd in fietsonderdelen voor fiets-
handelaars. Voor het aanbrengen van het logo 
schakelden we de specialisten in van Groendruk 
Duurzame Print Oplossingen uit Aalst.  
Levering van hun stickers deden ze enkele weken 
later via de fietskoerierdienst van Snel & Wel,  
een plaatselijk sociaal economie bedrijf. 
Er was ook een vraag voor fietstassen, die  
bestelden we bij Willex in Temse. Zij deden op 
hun buurt een beroep op een plaatselijk bor-
duuratelier voor het aanbrengen van het logo.

BD zorgde dus voor een kettingreactie door 
lokaal aan te kopen. De arbeidsvreugde en de 
fierheid van onze werknemers Yves en Lieven,  
die aan deze fietsen werkten, was de kers 
op de taart. 
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Samenwerking gemeenten

In 2020 startte de Fietserij een samenwerking 
met de gemeenten Erpe-Mere en Lede. Beide 
gemeenten bestelden een hele reeks ebikes 
om woonwerkverkeer met de fiets bij hun werk
nemers te stimuleren. Naast de aankoop, staat 
de Fietserij ook in voor het onderhoud en komt 
daarvoor ter plaatse. Hiervoor werd een nieu-
we camionette aangekocht met laadbrug die 
voorzien is van een mobiele werkplaats. Met 
deze mobiele werkplaats zullen we komende 
jaren verder inzetten op onderhoud op locatie 
bij bedrijven zoals nu reeds het geval is voor het 
O.L.V.ziekenhuis, gemeentes ErpeMere en Lede, 
de Vlaamse Milieumaatschappij en Solva.

Upcycling

Twee spandoeken die vroeger aan de Cimorné 
gevel hingen, lieten we door Flagbag herwerken 
tot unieke fietstassen. Met één spandoek werden 
ongeveer 25 fietstassen gemaakt, stuk voor stuk 
unieke exemplaren met een opvallende print.  Een 
mooi upcyclingproject van Belgische makelij ge
realiseerd door Flagbag, dat net zoals de Fietserij 
een opleidings en sociaal tewerkstellingsproject is.

Fietspunt

Het Fietspunt aan het station in Aalst wordt nog 
steeds bemand door werknemers van de Fietserij. 
We werken in opdracht voor de NMBS om de 
fietsenstalling proper te houden en zwerffietsen 
op te sporen. In het fietspunt kan je ook je fiets 
laten herstellen volgens het thuiskomprincipe. 
Onze medewerkers worden ook ingeschakeld in 
het onderhoud van de deelfietsen voor Blue Bike, 
Mobit en de poolfietsen van de stad Aalst.

Fietskoerierdienst

Door de coronacrisis kwamen er nieuwe oppor-
tuniteiten. Zo werden we ingeschakeld voor het 
leveren van maaltijden aan huis, pizza’s, ontbijt
boxen en Moederdagpakketjes. Op Moederdag 
schakelden we maar liefst zeven fietskoeriers in 
om meer dan tweehonderd ontbijtpakketten te  
leveren in groot Aalst. Hiervoor werkten we 
 samen met onze collega’s van Snel&Wel.  
Op deze manier kon in 2020 de omzet van onze 
fietskoerierdienst verdubbeld en staat er onder
tussen al meer dan 10.000 km op de teller van 
onze Bullit Cargobike.

Foto: JP Swirko
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Kobe
“Als kind wou ik al fietsenmaker worden  
maar ik volgde de richting industriële  
wetenschappen in het VTI in Aalst.  
Door een samenloop van omstandigheden  
zat ik lange tijd zonder werk.  
Toen ik de kans kreeg om als vrijwilliger in  
de Fietserij te werken, zei ik meteen ja.  
Na drie maanden kon ik starten in arbeids-
zorg. Op dit moment werk ik 4u per dag en dit 
vijf dagen per week. Iedereen start hier eerst 
met het uit mekaar halen van fietsen. Ik mocht 
ook al snel meehelpen in het opbouwen van 
de nieuwe huurfietsen. Als ik iemand op ‘mijn’ 
fiets zie rijden, dan geeft mij dat veel voldoe-
ning. Ook tweedehandsfietsen redden van het 
oud ijzer, dat vind ik heel tof.”

#fieropmijnjob

Bart (Domus Florum): 
Wij maken al meer dan twee jaar gebruik van 
de fietskoerierdienst voor alle leveringen die niet 
te ver of te zwaar zijn. Op die manier dragen 
we ons steentje bij aan minder verkeer in de stad 
en een groenere omgeving. Sinds corona is de 
vraag om bloemen aan huis te leveren erg geste-
gen. Omdat mensen zelf niet buiten wilden komen 
of juist omdat ze niet op bezoek mochten gaan 
bij familie. 
Je mag het leveren van bloemen aan huis zeker 
niet onderschatten. Veel mensen zijn verrast, som-
migen denken dat ze moeten betalen of je moet 
bij de buren aankloppen om het boeket aan te 
nemen. En dan moet je natuurlijk wel een woordje 
uitleg kunnen geven op een correcte manier.  
Het is mooi om te zien hoe Nick en Jwan de fiets-
koeriers over de jaren heen gegroeid zijn in die 
rol. Als anderstalige was het zeker voor Jwan een 
grote uitdaging maar we merken dat hij steeds 
meer zelfvertrouwen krijgt.
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Cimorné,  
plaats voor creativiteit
2020 was zondermeer een moeilijk jaar voor Cimorné. Alle geplande events werden geannuleerd en de 
meeste huurders moesten maandenlang verplicht hun deuren sluiten. Ook geen 24-uren van de Cimorné 
dus. De geplande verbouwingswerken bleven eveneens in de kast zitten.

Naast de Fietserij vind je in het karaktervol  
industrieel pand nog Drift (anders groen),  
Stepbystep (kapper/barbier), Volja tattoo  
en Wave agency (marketing bedrijf). 
De plaats van Fit-spot werd ingenomen  
door Tazz Customs (foto hieronder). 

De Bevoorrading vond een nieuwe plek in de 
Molenstraat en vanaf juni 2021 start er een 
nieuw horeca-project in Cimorné.  
Het terras achteraan, palend aan het Begijnhof, 
is een grote troef en een leuke plek om te  
ontspannen en te genieten van een drankje  
met bijpassend hapje.
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Het verhaal van Tijs Van Impe, oftewel Tazz Customs 

Anderhalf jaar geleden was ik op zoek naar een 
nieuwe ruimte. Ik werkte thuis of op een kamer 
bij mijn grootmoeder. Maar ik zocht een atelier 
in een toffe, centrale locatie, met een  interessante 
huurprijs. Zo ben ik uiteindelijk bij Cimorné terecht
gekomen. Het eerste jaar zat ik hier nog op een 
klein plekje boven de Fietserij. Sinds kort heb ik 
echter een echt atelier. Een mooie, grote, goed 
 verlichte plek waar ik mijn creatieve geest alle 
ruimte kan bieden om los te gaan. Ik heb er ook 
voldoende plaats om klanten te ontvangen en 
 workshops te geven.

Ik houd me bezig met het personaliseren van aller
lei soorten schoenen maar voornamelijk sneakers.  
Dit doe ik door ze te beschilderen of kleine structu
rele aanpassingen te doen. Ik heb bijvoorbeeld al 
schoenen gepimpt voor Kraantje Pappie, Average 
Rob, Geert De Vlieger, Tomorrowland, Fintro ...  

Zo verwerkte ik al Legoblokjes of mountainbike 
banden in schoenen. Hoe groter de uitdaging,  
hoe liever! Ik ben met deze activiteit gestart om m’n 
gedachten te verzetten in het begin van een burn 
out een paar jaar terug. Uiteindelijk is mijn hobby 
uit de hand gelopen en word ik binnenkort fulltime 
zelfstandige. Momenteel zit ik nog in het Starters
labotraject, waar je als werkzoekende wordt 
begeleid om zelfstandig je eigen onderneming op 
te starten. In juli zal ik uitstromen, mijn btwnummer 
aanvragen en er volledig invliegen.

Ik ben echt zo blij dat ik hier mijn eigen plekje  
heb gevonden. Cimorné is een verzameling van 
creatieve, jonge ondernemers en bedrijven.  
Samen met De Fietserij is het een heel mooi totaal
pakket van dynamische mensen met een sociaal 
kantje. Ik voel me hier volledig thuis en hoop dat  
ik hier nog vele jaren kan blijven!
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Energiesnoeiers, 
een uitzonderlijk jaar
De Energiesnoeiers konden omwille van corona 
jammer genoeg hun job niet uitvoeren en zijn in 
2020 zes maanden technisch werkloos geweest.  

Enkele leden van het team werkten wel een  
korte periode mee aan het onthaal van  
De Kringwinkels van Lede en SintLievensHoutem, 
waar extra hulp meer dan welkom was. 
 
Het contract van twee energiesnoeiers  
in LDEstatuut liep eind 2020 af.

Aantal energiescans

2018 2019 2020
Aalst 307 273 181

Lede 35 35 45

Haaltert 31 57 45

Oosterzele 22 53 37

Wichelen 71 37 58

Laarne 6 45 70

Erpe-Mere 142 39 23

Sint-Lievens-Houtem 23 22 6

Totaal/jaar 609 637 465
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Marat 
Instructeur Energiesnoeiers (rechts)

“Eigenlijk ben ik ooit gestart als magazijnier 
bij De Kringwinkel. Het was een contract voor 
één jaar via art.60. Ik kreeg de kans om naar 
school te gaan om mijn Nederlands op te krik-
ken. Af en toe mocht ik met de Energiesnoeiers 
de baan op, zo heb ik die job leren kennen. 
In mei 2010 werd ik aangeworven als vaste 
Energiesnoeier via een SINE-contract voor 5 
jaar en in het kader van LDE werd mijn con-
tract verlengd tot 2020. Het is een zeer leuke 
flexibele job met veel sociaal contact. 
In 2019, bij de uitstroom van het LDE-project 
naar een vaste job, heb ik de kans van mijn 
leven gekregen. Ik mocht binnen de vzw 
doorstromen naar de job van instructeur bij de 
Energiesnoeiers. Na een korte stage mocht ik 
mijn huidige job beginnen.”

#fieropmijnjob
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1/7-30/9 Kotfietsen
Kotfietsen aan bodemprijzen in Aalst, Lede en  
Sint-Lievens Houtem. Wil je je fiets perfect op orde?  
Ga dan langs bij onze vakmannen in de Fietserij.  
Alle info op www.fietserij.be

25/9 Halloweendecoratie
Maak het thuis griezelig gezellig zonder te  
schrikken van de prijs! 

2/10 Dag van de klant
Een lekkere attentie en 10% korting op al je  
aankopen. Moeten we het nog zeggen?  
Wie kringt, die wint! 

16-23/10 Week van De Kringwinkel
We maken van onze feestdag een feestweek!  
Met in elke winkel een speciaal aanbod en leuke 
acties. Alle info op www.dekringwinkelstroom.be.

-TIP- De Sint kan alvast profiteren van het grote aan-
bod speelgoed tijdens de Week van De Kringwinkel.

2-6/11 Boekenweek
Waarom inkom betalen voor een boekenbeurs? Bij ons 
kan je gratis snuffelen in een heel uitgebreid aanbod en 
je vondsten neem je voor een miniprijs mee naar huis.

20/11 Kerstbeurs
Stijlvol feesten zonder je bankrekening te plunderen, 
dat kan. Laat je verrassen door het uitgebreid aanbod 
feestkledij en kerstversiering.

 - Tragel 5, 9300 Aalst (meubelen & huisraad) 
 - Vrijheidstraat 27, 9300 Aalst (kleding) 
 - 1 meistraat 13, 9300 Aalst (De Kilomeet, outlet) 
 - Hoogstraat 7, 9300 Lede 
 - Marktplein 62, 9300 Sint-Lievens-Houtem
Openingsuren: Aalst ma-za 10u-17u30  
Lede, Sint-Lievens-Houtem & Kilomeet di-za 10u-17u30

GRATIS ophaling + inboedelservice: 053 78 61 73 
info@dekringwinkelstroom.be 
www.dekringwinkelstroom.be 
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Deze activiteiten kan je alvast in je agenda noteren.  
In 2021 verrassen we je naast onze vaste acties ook 
met heel wat pop-up events. Mis niets, volg ons via  

  dekringwinkelstroom en schrijf je in op onze 
maandelijkse nieuwsbrief via www.dekringwinkelstroom.be. 

Gratis textielophalingen aan huis
Je krijgt steeds op voorhand een flyer in je bus.
22/3 Affligem | 29/3 Haaltert |19/4 Lede | 26/4 
Aalst | 10/5 Sint-Lievens Houtem  | 31/5 Baar de gem, 
Moorsel, Meldert, Herdersem | 7/6 Hofstade Gijzegem 
| 30/8 Erembodegem, Nieuwerkerken | 6/9 Erpe-Mere 
| 20/9 Aalst | 4/10 Lede | 11/10 Oosterzele

-TIP- Textielophaling gemist? Een overzicht van onze  
textielcontainers vind je op www.dekringwinkelstroom.be.

6/3 Paasversiering
Ruim aanbod versiering en mandjes.  
De paashaas heeft ook in onze winkels eitjes verstopt.  
Vind jij een gouden Kringwinkelei? Dan krijg je aan  
de kassa meteen 10% korting op je aankoop.
13/3 Retrodag 
Het moment om in Aalst op jacht te gaan naar  
vintage uit de jaren ’50 - ’80. In Tragel 5 (meubelen, 
huisraad, speelgoed) en in de Vrijheidstraat 27  
(kledij en accessoires). 

2-maandelijkse retroverkoop 
Meubelen, huisraad en deco: 8/5 in Lede | 3/7  
in Sint-Lievens-Houtem | 4/9 in Aalst | 6/11 in Lede
Check ons aanbod op   dekringwinkelstroom. 

10/4 Bloempotten & tuinmeubelen
Tweedehands? Eerstekeus!  
Heb je te veel planten, schenk ze dan aan  
De Kringwinkel en geef ze een tweede leven.

24-30/4 Week van de Gever
Geven aan De Kringwinkel, dat is zorgen voor jobs  
op maat én een beter milieu. Bedankt daarvoor!  
Deze week een leuke attentie voor elke gever. 

-TIP- Elektro, textiel of juwelen stuk?  
Ga naar het Repair Café voor advies of gratis herstel. 
Meer info op @repaircafeaalst.
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Voor meer info over:




