IVN IJSSEL EN GOUWE
Duurzame adressen
Bewaarboekje
Bezoek ook onze website:
http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe
1

DUURZAAM - HERGEBRUIK - RECYCLING
De spullen die u niet meer gebruikt kunt u maar één keer weggooien!
U kunt ze ook wegdoen, zodat anderen er nog plezier van kunnen
hebben. Of zoals Winston Churcill eens zei: “ We make a living by what we

get. We make a life by what we give”.
Hieronder vindt u een lijst met adressen, waaruit u kunt kiezen en
waardoor u duurzamer met materialen om kunt gaan. Hebt u
aanvullingen of wijzigingen op deze lijst? Dan horen wij dat graag. U kunt
mailen naar: redactie@ivn-ijsselengouwe.nl

GOUDA:
-De Baanderij: Goede Doelen Tankstation,
Industriestraat 1, 2802 AC Gouda
www.debaanderij.nl
Winst wordt besteed aan uiteenlopende hulpverleningsprojecten.
-Non-Foodbank Gouda: Johan de Haenstraat 9, 2806 WV Gouda.
Mail: aanbieden@nonfoodbankgouda.nl. voor afspraak goederen ophalen
of afleveren. Telefoon Janneke: 06-38440834. Openingstijden:
- dinsdag 10.00-14.00 uur voor uitzoeken, ophalen/bezorgen goederen
- 1e zaterdag van de maand 10.00-14.00 uur, alleen afleveren goederen.
De Kleding- en Meubelbank helpt armoede bestrijden.
-Kringloopwinkel Emmaus: Vest 61, 2801 VC Gouda
Website: www.emmausgouda.nl Mail: info@emmausgouda.nl
Tel: 0182 - 528529 of 0182 - 599351
Open: donderdag en vrijdag 13.30 -17.00 uur
zaterdag: 11.00 – 15.00 uur
Zet zich in voor mensen, die het minder hebben dan wij.
-Kapotte paraplu’s: Mercatorsingel 10,
2803 EP Gouda. Gewoon voor de voordeur
leggen. Van kapotte plu naar plutasje
-Stichting Kringloop Gouda en
Kinderkringloop: Joubertstraat 34, Gouda.
Tel. 0182-751859 info@stichting-kinderarmoede.nl

-Kringloopwinkel Gouda:
Burg. van Rheenensingel 131, 2803 PA Gouda
Website: www.kringloop.nl Mail: info@kringloop.nl
tel: 0182 - 678422
open: 9.00 – 17.00 uur, zaterdag: 10.00 – 17.00 uur.
Goedereninname open tot 16.00 uur.
-Speelgoedbank Gouda:
Rijkestraat 32, (ingang De Kortestraat) 2806 JM Gouda
Website: www.speelgoedbank-gouda.nl
Mail: speelgoedbankgouda@gmail.com
Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom
moeten kinderen alle ruimte en middelen krijgen om te spelen.
-Stichting de Kring Gouda:
Bosweg 67, 2802 NR Gouda
Tel.: 0182 – 604851. Mail: stichtingdekring@outlook.com
Financiële hulp aan mensen die op zwart zaad zitten.
-Archeologische Vereniging Golda:
Achter de Kerk 11a, (ingang in de Catharinatuin) 2801 JX Gouda
Corr.adres: Archeologische Vereniging Golda, Drapiersteeg 1, 2801 VX
Gouda. Website: www.golda.jaapbuis.nl
Mail: archgolda@hetnet.nl
Elk jaar organiseert de vereniging een boekenmarkt.
Van de opbrengst wordt weer een nieuwe
tentoonstelling gebouwd.
Wilt u boeken, platen of cd’s laten ophalen?
Bel dan: 06 – 3754 3159 of 0182 – 526781.
- De Goudse weggeefgroep: ‘Afval bestaat niet’. Een lokaal platform om
spullen die ‘over’ zijn weg te geven. Doel: het aanbieden van producten.
De onlinegroep is besloten om te voorkomen dat er en masse verzoekjes
worden geplaatst. De weggeefgroep is te benaderen via
www.facebook.com/groups/ikgeefweggouda.

- Kurk: Inleveren bij: Drankenservice, Willem en Marialaan 22, 2805 AR
Gouda. Tel. -182-580499
Repaircafe in b.v. Capelle aan de IJssel, Zoetermeer, Gouda.
www.Repaircafe.org. Gouda’s repaircafe is de 1e zaterdag vd maand in
de Buurtstee in Bloemendaal, Gildenburg 1 open van 10.00-14.00uur.
www.Terredeshommes.nl: Oorlog en geweld in Syrie en Irak hebben
miljoenen van huis en haard verdreven. Terre des Hommes heeft winkels
over heel Nederland, sinds 2016 ook in Gouda, gerund door vrijwilligers.
Adres: Lange Groenendaal 55, 2801 LR Gouda. Tel. 06-020499293

BODEGRAVEN-REEUWIJK:
-Kringloopwinkel ‘De Kring’ Kon. Wilhelminahof 1, 2811 SZ Reeuwijk
Website: www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl
Tel: tijdens openingstijden: 0182 - 300033
Tel: buiten openingtijden: 0182 - 393715
Open: Maandag: 13.00-15.30uur en 19.00-20.30uur
Woensdag: 10.00-15.30uur
Zaterdag: 10.00-15.30uur
Gun uw spullen een tweede leven en steun hiermee tevens de goede
doelen. Ook oude gereedschappen.
-Kringloopwinkel Bodegraven, Willemstraat 49b, 2411 CP Bodegraven.
Website: www.kringloopwinkelbodegraven.nl
Mail: info@www.kringloopwinkelbodegraven.nl
Tel. 0172 – 750213.
Open: Maandag: 13.00-17.00uur
Dinsdag t/m Zaterdag: 9.00-17.00uur

-Zending Kringloop Winkel,
Spoorstraat 16, 2411 EE Bodegraven.
www.hervormdbodegraven.nl/zendingswinkel
Mail: zendingskringloopwinkel@ziggo.nl
Tel.: 0172 – 850246 of 618361

Repaircafe Bodegraven, Pr. Hendrikstraat 31
Geopend: elke vrijdag van 13.00 uur - 16.00 uur
repaircafebodegraven@kpnmail.nl
Website: https://repaircafe.org

tel. 0172-650010
-Sam’s kledingactie:
Bodegraven: Mw.W. Kool, Ambachtshof 6, 2411 GH Bodegraven.
Tel. 06 - 2168 2289. Mail: michelkenwilmakool@casema,nl
Naast kleding worden hier ook spullen ingezameld (maximale grootte:
bananendoos), die worden verkocht ten bate van het goede doel.
Reeuwijk: J. van Dijk, Nieuwdorperweg 33a, 2811 LB Reeuwijk. Tel. 0182
– 392514. Website: www.samskledingactie.nl Mail:
info@samskledingactie.nl. Alleen kleding.
In de Kijk op Bodegraven en de Kijk op Reeuwijk staat een rubriek
onder de titel Kijkertjes (alleen voor inwoners van Bodegraven, Reeuwijk
en Zwammerdam). Daarin kunt u vragen of u iemand nog een plezier kunt
doen met datgene wat u over hebt, maar nog goed bruikbaar is.
Zie de website: www.kijkopbodegraven-reeuwijk/adverteren/kijkertjes.

LANDELIJK:
www.ikgeefweg.nl: app. voor het zoeken en aanbieden van gratis
tweedehands spullen. De íkgeefweg-app gebouwd voor elk mobiel
apparaat, is voor iedereen, die het zonde vindt om ze weg te gooien.
www.gratisaftehalen.nl: voor het aanbieden (en zoeken) van gratis
goederen. Weggooien is zonde, je kunt er altijd een ander blij mee maken.
www.iKringloop.com: Met de gratis iKringloop-app. wisselen
buurtgenoten/consumenten onderling, maar ook gemeenten,
kringloopwinkels spullen in een handomdraai met elkaar uit.
www.weggeefwinkels.nl: Mail: info@weggeefwinkels.nl
In een weggeefwinkel kan iedereen, zowel gratis spullen brengen als
halen, zonder dat er voorwaarden aan gesteld worden.
www.ditzoekik.nl: hier kunt u een gratis advertentie plaatsen, waarin u
vertelt wat u zoekt.
www.Ruiltuin.nl: Zoek je zaden, planten of tegels voor de tuin of heb je
ze juist in overvloed? Plaats een advertentie en verwissel van eigenaar.
(Onderdeel van www.ruilwebsites.nl).

www.krijgdekleertjes.nl . Een initiatief om kinderkleding en speelgoed
een tweede leven te geven. Het is een ruilsysteem. Bij aanmelding
ontvang je meteen 3 ruilpunten om te kunnen starten. De ontvanger
betaalt de verzendkosten en de verzender krijgt een ruilpunt. Er zijn soms
ook plaatselijke ruilpunten bv www.krijgdekleertjes.nl/bodegraven
www.Peerby.com: Waarom kopen als je ook kunt lenen? Minder
verspilling, minder uitstoot, minder afval.
Benieuwd wat jouw buren allemaal delen? Download de Peerby-app. en
leen alles wat je nodig hebt van mensen in de buurt.
-Dorcas: Website: www.dorcas.nl Mail: info@dorcas.nl. Tel. 0228-595900.
komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun
religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.
-Stichting Gered Gereedschap: Goudkade 1, 2802 AA, Gouda
Inzamelpunten:James Wattstraat 9, 2809 PA, Gouda
Mauritslaan 55, 2741 CE Waddinxveen
Tel. 0182-633043
Website: www.geredgereedschap.nl
Mail: info@geredgereedschap.nl
Deze stichting stelt zich ten doel gereedschap in te
zamelen voor startende ondernemers in
ontwikkelingslanden.
-Leger des Heils/ReShare: Koopvaardijweg 15, 4906 CV Oosterhout
Corr.adres: Postbus 6083, 4900 HB Oosterhout.
Website: www.reshare.nl
Tel: 0800-0322 (gratis)
Kledinghergebruik, ook riemen, schoenen,
huishoudtextiel dekens en zachte knuffels. Het leger
verleent hulp en vertelt mensen over Gods Liefde
Lezers helpen lezers: In het AD staat een rubriek: Lezers helpen lezers.
Daarin kunt u vragen of iemand nog een plezier kunt doen met datgene
wat u over hebt, maar nog goed bruikbaar is. Een rubriek waarmee je je
medemens blij kunt maken. Mail: lezershelpenlezers@ad.nl

-Het Kinderfietsenplan:
Website: www.anwb.nl/kinderfietsenplan
Het Kinderfietsenplan zamelt fietsen in voor kinderen op
asielzoekerscentra. Op deze centra worden werkplaatsen ingericht waar
vrijwilligers de fietsen vervolgens opknappen.
-Haar: Nederlandse Haarstichting.
Wilt u dat uw haar een ander hoofd siert, stuur dan uw
afgeknipte haar op naar de Nederlandse Haarstichting. Er
zijn kappers die gratis knippen of 50 % korting geven als u
uw haar doneert. Ook in Gouda, zie voor adressen de
website: www.haarstichting.nl
-Lege pennen, stiften,markeerstiften e.d.:
Ook lege pennen worden ingezameld voor een goed doel. Van de
opbrengst worden o.a. weeshuizen gebouwd in de Filippijnen.
Contact: Dieneke ten Hove, Elsje van Houweningepad 10, 4254ED
Sleeuwijk. Mail: dieneke_ten_hove@hotmail.com
-GSM’s, cartridges:
Hebt u nog een oude GSM in de la liggen of lege
cartridges? U kunt deze doneren aan Eeko die daarmee
weer goede doelen steunt.
Kijk op www.eeko.com en zoek het voor u dichtstbijzijnde
inzamelpunt. Ook in Gouda, Bodegraven en Reeuwijk is er
zo’n punt.
-Plastic doppen:
Website: www.geleidehond.nl
Mail: info@geleidehond.nl/doppen
Ook leuk om dit initiatief als school te ondersteunen!! Spaar al uw plastic
doppen ten behoeve van de opleiding van blinde- geleidehonden. U kunt
ze inleveren:
1) Aktiviteitencentrum AC de Rotonde, Zuidhoef 138, 2804 Gouda
2) Wittepoel Gouda, Wijdstraat 33, 2801 KB Gouda
3) Mevrouw E. van Herk, e.vanherk@zorgpartners.nl
4) Willibrordschool, Bodegraven
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Lid worden?
Ik wil graag:
O lid worden
(€ 20,00 per jaar)
O huisgenootlid (€ 10,00 per jaar)
van IVN afdeling IJssel en Gouwe
Naam

……………………………………..

Adres

…………………………………….

Postcode

……………………………………..

Plaats

…………………………………..…

Geboortedatum

…………………………...............

Telefoon

..……………………………..…….

Email

………………………………..……

Interesse voor

..……………………………..……

Digitale nieuwsbrief (10x per jaar)

ja/nee

U kunt deze gegevens mailen naar:
info@ivn-ijsselengouwe.nl
of opsturen naar:
IVN afdeling IJssel en Gouwe
t.a.v. ledenadministratie
p/a Elzenhof 30, 2411 HR Bodegraven.
IVN draagt bij aan een duurzame
samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu en
landschap

