Maatwerk
voor Mens, Milieu
en Mobiliteit in
het Meetjesland
• MAATWERK
We geven werkkansen aan m/v/x met
een afstand tot de gewone arbeidsmarkt.

• MENS
We vinden dat iedereen recht heeft op
kwaliteitsvolle producten en diensten
tegen redelijke prijzen.

• MILIEU
We werken elke dag aan een kleinere

Welkom bij M-accent vzw,

afvalberg en een betere leefomgeving.

het Meetjeslandse maatwerkbedrijf

• MOBILITEIT

achter Kringloopwinkels Meetjesland
en Viva Velo. Onze kerntaak? Maatwerk

projecten van

voor mens, milieu en mobiliteit in
het Meetjesland.

We streven naar duurzame en betaalbare
mobiliteit voor iedereen.

• MEETJESLAND
Daar zijn we thuis.

M-ACCENT VZW
Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo
T 09 377 77 74 | E info@m-accent.be

Lees gerust even verder om meer te weten te komen
over de meerwaarde van onze projecten,
voor jou en voor de maatschappij.

BTW BE 0465.841.411 | RPR Gent
WWW.m-accent.be
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www.m-accent.be

Of je nu spullen koopt of geeft,
je maakt gelukkig.

• VERHUUR
Een goede (gewone of elektrische)
huurfiets tegen een zachte prijs, voor

Een om het lijf gegoten outfit?
Een buitengewoon interieur?
Nieuw lees- of luistervoer?
Dat alles, en nog veel meer,
vind je in de vijf Meetjeslandse
Kringloopwinkels.
EEKLO | Slachthuisstraat 2b
AALTER | Weibroekdreef 45
ASSENEDE | Brouwershofstraat 2a
MALDEGEM | Vliegplein 54
LIEVEGEM | Grote Baan 356
OPEN VAN DINSDAG T.E.M. ZATERDAG
10:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00
(Assenede enkel open op dinsdag en zaterdag)

bedrijven en paticulieren, voor een korte

• EEN BLIJ MILIEU

of lange periode.

Dankzij jou maken we de afvalberg
een kopje kleiner.

• EEN GELUKKIGE KOPER
Dankzij jou heeft iedereen – ook wie het
minder breed heeft - een betaalbare
tweedehandswinkel in de buurt.

• EEN TEVREDEN MEDEWERKER

• HERSTEL
Een rijklare en veilige fiets? Viva Velo

Bij Viva Velo is het altijd
feest op de fiets.
Je kan er je eigen
fiets laten herstellen,

Dankzij jou geven we werk op maat aan

een nieuwe fiets huren of

mensen met een afstand tot de gewone

een tweedehands fiets kopen.

arbeidsmarkt.

herstelt jouw fiets met veel plezier. Voor
de duur van het herstel kan je indien nodig
de weg op met één van onze huurfietsen.

• VERKOOP
Elke kringloopfiets passeert eerst
door de handen van onze fietsenmakers.
Veiligheid en kwaliteit staan voorop.
Naast de kringloopfietsen kan je bij ons
ook een nieuwe fiets kopen of leasen.

• EEN CONTENTE GEVER
Dankzij jouw gift krijg je zelf
ook een goed gevoel.

Kringloopwinkels Meetjesland
Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo | T 09 377 77 74
E info@kringloopwinkelsmeetjesland.be

Viva Velo
Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo
T 09 377 77 74 | E info@vivavelo.be

Gratis ophaaldienst

09 377 77 74

www.kringloopwinkelsmeetjesland.be

Actief in Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke,
Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins

www.vivavelo.be

