WIL JE MEEWERKEN?
Wil jij ook graag een steentje bijdragen aan een duurzame leefomge-
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Houd je van sorteren, selecteren, inspecteren? Of juist van klussen, demon-
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praatje tijdens het innemen en verkopen van spullen?

GAiN Kringloopwinkel
(Pand 83)

Dan voel jij je vast thuis bij het enthousiaste team van het Kringloopplein!
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Neem contact op met beheerder Wiebe Duitscher via telefoonnummer
0183 73 25 09.
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Hardinxveld-Giessendam

Kringloopplein
Ambachtsweg 2, Nieuw-Lekkerland
Dinsdag tot en met vrijdag: 13.00-17.00 uur
Zaterdag: 9.00-16.00 uur
Meer informatie: www.waardlanden.nl/kringloopplein
Afwijkende openingstijden
• Repaircafé Inleveren en ophalen van apparatuur kan altijd tijdens de openingstijden van het Kringloopplein. Wilt u een medewerker van het Repaircafé spreken,
kijk dan op www.waardlanden.nl/kringloopplein wanneer er iemand aanwezig is.
• Klein chemisch afval (kca) Inleveren van klein chemisch afval kan op woensdag van 13.00-17.00 uur in de even weken.

GAiN Kringloopwinkel
Planetenlaan 83, Nieuw-Lekkerland
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-16.00 uur
Woensdag: 13.00-16.00 uur
Eerste zaterdag van de maand: 10.00-13.00 uur
Meer informatie: www.gainkringloop.nl
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Bij het brengpunt kunt u uw overbodige huisraad en herbruikbare materialen in-

Door kapotte spullen zoveel mogelijk te repareren, draagt het Kringloopplein bij

leveren, dit kan met de auto of de fiets. Wij nemen uw spullen met zorg van u aan.

aan een duurzamere samenleving.

U kunt bij ons onder andere boeken, keukengerei, meubilair, spiegels, gereedschap, huishoudelijke apparatuur, kleding, schoenen en
fietsen inleveren.

HERGEBRUIK VAN UW SPULLEN
Het Kringloopplein is het verzamelpunt voor afgedankte spullen. Deze worden gesorteerd en
als het kan, opgeknapt om weer verkocht te worden in de kringloopwinkel. Ook worden spullen
aan mensen in nood aangeboden. Zo krijgen ze een tweede leven en voorkomen we dat nog
bruikbare spullen worden afgevoerd als afval en besparen we grondstoffen die nodig zijn om
nieuwe producten te maken.
Dat kan allemaal niet zonder de hulp van de vrijwilligers en medewerkers van Reinigingsdienst Waardlanden, GAiN Kringloopwinkel, Repaircafé (Huis van de Waard), Jij bent in Beeld
(Philadelphia) en Vluchtelingenwerk. Zo werken we samen toe naar een circulaire samenleving!

Bouwmateriaal
Ook kunt u kleine hoeveelheden herbruikbaar bouwmateriaal inleveren. De voorwaarden voor het inleveren daarvan vindt u op
www.2dekansbouwmaterialen.nl.

Chemokar
Iedere woensdag in de even weken is de
chemokar aanwezig. Daar kunt u batterijen,
accu’s, medicijnen, (motor)olie, verf en ander
klein chemisch afval (kca) inleveren. Tips en
voorwaarden vindt u op www.waardlanden.nl
Y particulieren Y afval Y kca

Aanhangwagens

Werkplaats

Aanhangwagens zijn op het Kringloopplein
alleen toegestaan om grote herbruikbare
goederen te brengen, zoals een bankstel of
een wasmachine.

Licht beschadigde apparatuur en (klein) meubilair zijn dan ook van harte welkom. Kringloopplein Nieuw-Lekkerland beschikt over
een houtwerkplaats en een werkplaats voor
de reparatie voor elektrische apparatuur.

Wat kunt u niet brengen?
Het Kringloopplein is bedoeld voor herbruikbare goederen en materialen die een tweede
leven kunnen krijgen. Goederen en materialen
waarvan u denkt dat ze niet herbruikbaar zijn
of niet meer gerepareerd kunnen worden, kunt
u naar één van de milieustraten van Waardlanden in de regio brengen; de milieustraten in
Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam
zijn het meest dichtbij. Ook kunt u daar uw
puin (bouw- en sloopafval), snoeihout, autobanden of asbest brengen.

Repaircafé
Wilt u uw apparaat na reparatie zelf weer
gebruiken? Breng deze dan naar het Repaircafé. Daar gaan een paar dagen per maand

vrijwilligers aan de slag om uw kapotte apparaten te repareren. U kunt uw apparaat
tijdens openingstijden afgeven bij de innamebalie van het Kringloopplein. Er wordt
contact met u opgenomen als de reparatie
gereed is.
De reparaties zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Als er nieuwe
onderdelen nodig zijn voor de reparatie,
moet u die wel zelf betalen.

Samen werken we aan hergebruik!

