
OOGST Festival Futura 2019  Tweede Kans = Eerste Keus! OVERZICHT vindplaatsen voor delen, weggeven, recyclen, ruilen, lenen, gebruik ipv bezit enz.       Zowel regionaal als landelijk 

Niet commercieel Doel Adres Logo Bijzonderheden 
TWEEDE KANS
Boekenhopper Kastje bij je huis waaruit mensen per keer één 

boek mogen meenemen als ze er een ander voor 
terugzetten.

Concept: Stichting Oisterwijk Centraal, 
https://www.stichtingoisterwijkcentraal.nl/boekenhopper/                           
Productie op Landpark Assisie in de houtwerkplaats. 
Contactpersoon: Anita van Dooren. jvandooren@prismanet.nl

Gemaakt door clienten, onder 
begeleiding van vrijwilligers. Gebruikte 
materialen, met unieke persoonlijke 
beschildering.

Kinderzwerfboek Kinderen in contact brengen met boeken www.kinderzwerfboek.nl
GreenBagLady Tasjes maken van afgedankt textiel en weggeven 

aan mensen die geen plastic tassen meer willen 
accepteren / gebruiken

http://greenbaglady.blogspot.com/
Wereldwijde organisatie. In onze regio 
opgepakt door Dagbesteding Amarant 
Tilburg. Ook andere naai-/handwerkclubs 
kunnen hiermee aan de slag

Contactpersoon Margriet Palm, 
greenbaglady@amarant.nl

Creatieve dagbesteding Wijkwerkplaats Oost, 's-Hertogenbosch werkt met 
gratis materialen die "over" zijn en anders bij het 
vuilnis zouden belanden. 

http://wijkwerkplaatsoost.nl/activiteiten Atelier waarin men werkt met Hout, 
serviesgoed, restpartijen tegeltjes 
enzovoort 

Zoekdienst voor boeken Website om een boek te vinden https://www.boekenzoekdienst.nl/
Ruilhandel.nl Gratis ruilen van spullen en diensten via 

advertenties. 
http://www.ruilhandelmarkt.nl/

Gebruikte hulpmiddelen Hergebruik rolstoelen, rollators etc. https://www.dezorgoutlet.nl/ Almere
Zeer breed assortiment https://www.tweedehandshulpmiddelen.nl/ Hoogezand

Helvoirtse Kleding-, boeken en 
platenmarkt

Wekelijks inleveren op zaterdag tussen 10 en 12 
uur. Twee keer per jaar markt: in maart en 
september

http://www.harmoniekunstadelt.nl/?page_id=108   

Kringloopwinkel Landpark 
Assisie

Spullen en (Drikus) kleding Pandaplein 1, 5074 NA Biezenmortel 088 - 770 2800

Kringloopwinkel Oisterwijk Gemeentelijke winkel Veldweg 8, Oisterwijk 013 - 528 7705
Re-use Oisterwijk Particuliere kringloopwinkel Sprendlingenpark 17, 5061 JT Oisterwijk 06 - 11833200
Kringloopwinkel Vught Vincentius De Ketting 1-A, 5261 LJ Vught 073 - 656 8680
Kringloopwinkel Hebbes, Vught Zorgpark Voorburg, in de Stenen Hut https://www.demarrage.info/maatschappelijke-steunpunten/de-

stenen-hut-zorgpark-voorburg-vught
Kringloopwinkel 't Goed Boxtel Industrieweg 6, 5281 RW Boxtel. Maakt deel uit 

van een Kringloopketen 't Goed. Zit bijv. ook in 
Best. 

https://www.hetgoed.nl/boxtel/    0411 - 671 300

VOEDSEL 
Too Good To Go Stop voedselverspilling. https://toogoodtogo.nl/nl App
No Food Wasted Minder verspillen, meer besparen. http://www.nofoodwasted.com/ App
Thuis Afgehaald Maaltijden delen met buurtbewoners.             Je 

kunt zelf koken of afhalen https://www.thuisafgehaald.nl/ Gemiddeld € 4,50 per maaltijd
Zet het aan de straat Groente-/fruitstalletje voor je huis Zet de prijzen erbij, met een portemonneetje aan een kettinkje

DELEN, GEBRUIKEN
Peerby Spullen huren van de buren https://www.peerby.com/one Bijna alles is hier te huur

VERVOER
Samen Slim Rijden, Helvoirt Elektrische autodelen https://helvoirt.samenslimrijden.nu/ Ook voor vervoer van ouderen door 

vrijwilligers
KBO vervoer, Haaren Vervoer door vrijwilligers, op afspraak tegen 

vergoeding brandstof 
https://kbo-haaren.nl/dienstverlening/10-dienstverlening/84-kbo-
vervoer

06-40419829

SnappCar Auto huren in de buurt, met verzekering https://www.snappcar.nl/ Auto's van particulieren

WEGGEVEN
Zie kringloopwinkels Gratis inleveren spullen en kleding
Gratis af te halen Landelijke website https://www.gratisaftehalen.nl/
Facebook Weggeefhoeken Diverse in de regio FB: weggeefhoek Gemeente Haaren

RECYCLING GRONDSTOFFEN
Oud ijzer Harmonie Kunst Adelt (Helvoirt) http://www.harmoniekunstadelt.nl/?page_id=118

Muziekvereniging St. Gregorius (Haaren) https://www.sintgregorius.nl/algemeen/oud-ijzeractie/
Cradle To Cradle Concept om bij ontwerp o.a. rekening te houden 

met recyclebaarheid van materialen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle

Terracycle Innovatief recyclingbedrijf https://www.terracycle.com/nl-NL
Renewi Regionale afvalinzamelaar https://www.renewi.com/nl-nl

ANTI VERSPILLING 
Waardeer het, repareer het Voorkomen van onnodig afdanken spullen https://sire.nl/campagnes/waardeer-het-repareer-het/ Actie van Sire
Repaircafé Vught Iedere laatste zaterdag van de maand in de Stenen 

Hut op Zorgpark Voorburg
https://www.demarrage.info/maatschappelijke-steunpunten/de-
stenen-hut-zorgpark-voorburg-vught

ALGEMEEN
Het Kan Wel Website met positief, duurzaam nieuws https://www.hetkanwel.nl/ Prijs duurzaamste website van 2019

Commercieel 
Onze Auto Delen van elektrische auto's in community www.onzeauto.com
Auto delen Een auto als het jou uitkomt https://www.greenwheels.com/nl/
Mud (lease) jeans Abonnement op het gebruik van jeans https://mudjeans.eu/lease-a-jeans/?lang=nl
De Vergeten Appel, 
Biezenmortel

Appelcider en -azijn van appels van particulieren 
die ze zelf niet nodig hebben

https://devergetenappel.nl/

Zuiderzwam, Tilburg Oesterzwammen gekweekt op koffiedrab https://www.zuiderzwam.nl/


