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Wij geven jouw 
oude kleding en textiel 

graag een tweede leven!

Kledij (dames, heren en kinderen),  
beddengoed (lakens en dekens),  

woningtextiel (tafelkleden), keuken- en  
badkamertextiel (handdoeken, washandjes 

en schorten), riemen, handtassen, schoenen 
per paar (veters aan elkaar knopen), propere 

lappen textiel

Welk textiel zamelen we in?

Let op: al het textiel dient nog  
herbruikbaar te zijn, graag geen  

versleten kleding inzamelen.

Je kan je oude kleding en textiel deponeren in de 
kledingcontainers aan onze school De Zandkorrel 

in Hechtel.



Wie zorgt er voor jouw tweedehands 
textiel?

vzw de Biehal draagt zorg voor al het  
ingezamelde textiel. De Biehal is een veelzijdig 
maatwerkbedrijf boordevol mogelijkheden en 

actief in Kringstores, Groen- en Klussendienst en 
Horeca met diverse diensten op maat.

Sociale tewerkstelling staat bij ons centraal.  
vzw de Biehal biedt een job, begeleiding en een  
toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen 

die, om welke reden dan ook, weinig of geen 
kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

Genoeg talent aan boord om samen met onze  
25 jaar ervaring de juiste mensen op de juiste plek 

aan het werk te zetten. Je kan ons vinden in  
zowel Noord-Limburg als de Antwerpse Kempen.

Waar komt jouw ingezameld  
textiel terecht?

Het door jou ingezameld textiel wordt verdeeld 
over onze verschillende kringloopwinkels.

Je vindt ons op volgende plaatsen:

• Kringstores in Lommel, Mol en Peer
• Kringboetieks Chique de Friemel  

in Mol en Peer
• ReTroFee in Pelt

• Kringstock in Pelt

Wat bereiken we met het  
ingezameld textiel?

Werken aan een duurzame wereld: door gebruikte 
spullen een tweede leven te geven, dragen we 

zorg voor het milieu én creëren we sociale  
tewerkstelling. Met het concept van Kringstores 

redden we een heleboel spullen van de afvalberg. 
We geven daarmee niet enkel veel spullen een 
tweede leven, maar het brengt ook heel wat  

nieuwe jobs op!

Origineel en betaalbaar shoppen: tweedehands 
shoppen is hip, ook bij jongeren! In de winkels 

vind je elke dag andere spullen én vriendelijk voor 
je portemonnee. 


