
Door en voor inwoners van Amersfoort

Oktober 2013  •  editie 5

Energie besparen 
hoeft niet duur te 
zijn
De zomer is nu echt voorbij en de koude, 
korte dagen breken aan. De kans is groot dat 
u meer energie gaat gebruiken. De  hoog-
ste tijd om te kijken naar maatregelen om 
uw energieverbruik beheersbaar en vooral 
betaalbaar te houden. Vaak wordt gedacht 
dat het besparen op energie alleen maar 
gepaard kan gaan met dure investeringen. 
Niets is minder waar. Met een aantal kleine 
aanpassingen kunt u op jaarbasis flink be-
sparen!

Er zijn op het internet veel tips te vinden over 
energie besparen. De tips waarmee u op een een-
voudige en snelle manier kunt besparen hebben wij 
hieronder voor u op een rij gezet. Achter elke tip 
staat wat u op jaarbasis ongeveer kunt besparen. 

1.  Thermostaat
Als u één keer de tijd neemt om uw thermostaat 
op de juiste temperatuur en tijden in te stellen 
(bijvoorbeeld op de tijden dat u werkt en ’s nachts 
omlaag) vergeet u nooit meer om de verwarming 
lager te zetten. De besparing kan oplopen tot wel 
€ 166,-. 
2.  Zonnetje in huis
Laat de zon binnen en dit scheelt u op verlichting- 
en stookkosten. U kunt hiermee € 40,- besparen. 
3.  Verwarming lager
Zet uw verwarming 1 graad lager. Dit klinkt mis-
schien heel simpel en dat is het ook! Van die ene 
graad lager merkt u in de praktijk vaak niets maar 
het bespaart u op jaarbasis toch weer gauw zo’n 
€ 58,-. 
4.  Tochtvrij huis
Plaats tochtstrips en dicht kieren en naden in uw 
huis. Een tochtvrij huis is al gauw € 52,- waard.  
5.  Gordijnen dicht
Sluit ’s avonds uw gordijnen. Zo houdt u de warmte 
binnen. Hiermee kunt u € 19,- besparen. 
6.  Meterstanden bijhouden
Door de meterstanden bij te houden verkrijgt u 
een beter inzicht in uw energieverbruik. Een beter 
inzicht kan u een besparing opleveren van € 150,-. 
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Colofon
De Amersfoort Bespaart bespaarkalender is een uitgave van 
Geldloket Amersfoort. Redactie: Geldloket Amersfoort
Deze uitgave is ter informatie, u kunt aan de inhoud geen 
rechten ontlenen. Aan- of afmelden voor Amersfoort Bespaart 
kan via AmersfoortBespaart@geldloketamersfoort.nl

7.  Gebruik lichte kleuren
Naast de zon in huis helpt het ook enorm om de 
muren van uw huis in een lichte kleur te schilde-
ren. Hierdoor heeft u minder kunstlicht nodig en 
kunt u € 13,- besparen. 
8.  Open haard
Heeft u een open haard? Sluit dan de schoorsteen-
klep. Dit kan u € 40,- besparen. 
9.  Spaarlampen
Vervang uw gloeilampen door spaarlampen. U kunt 
hiermee € 60,- besparen. 
10.Houd uw radiatoren vrij 
Door uw radiatoren goed vrij te houden kan de 
warmte zich goed verspreiden. Zorg dat er geen 
gordijnen voor hangen of meubels tegen aan staan. 
De besparing is € 20,-. 

De totale besparing op jaarbasis 
kan oplopen tot € 618,-
Steeds meer energiemaatschappijen komen de 
klant tegemoet met hulpmiddelen om het energie-
verbruik in de gaten te houden. Meerdere maat-
schappijen hebben gratis apps voor op uw telefoon 
of tablet. Kijk op de website van uw leverancier 
voor meer informatie.
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Veel mensen hebben moeite om de juiste 
informatie te vinden. In het Geldloket 
Amersfoort kunt u met al uw vragen over 
geldzaken terecht. Als er veranderingen 
in uw persoonlijke situatie plaatsvinden; 
u wordt ontslagen, bent in verwachting, 
gaat uit elkaar of gaat met pensioen, 
dan is het goed om te weten wat het 
voor invloed heeft op uw financiën. 
Wij helpen u graag op weg. In een per-
soonlijk gesprek krijgt u gratis de infor-
matie die voor u van toepassing is. 

U kunt via onze website 
www.geldloketamersfoort.nl of via 
033 800 99 70 een afspraak maken. 

Online 
Huishoudboekje
Om uw inkomsten en uitgaven te beheren kunt 
u gebruik maken van een huishoudboekje.
Er zijn vele online huishoudboekjes te vinden. 
Wijzer in Geldzaken heeft de meest gebruikte 
(online) gratis en betaalde huishoudboekjes op 
een rij gezet. Door keuzes te maken op de web-
site komt het voor u meest geschikte huishoud-
boekje naar voren.
Kijk altijd goed naar de voorwaarden, beveiliging 
en privacy van de programma’s.

www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekje 
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Het Geldloket

UITGELICHT 

Wilt u graag weten hoe u gezond kunt met 
een klein budget? 
B.Slim organiseert op 26 november 2013 een 
 thema-avond over gezond eten met weinig geld.  
Onder begeleiding van een professionele diëtiste 
hoort u tijdens deze thema-avond onder andere 
over de hoeveelheden die u per dag nodig heeft, 

Gezond eten 
met weinig geld!

Werk aan financiële intimiteit!

Met uw partner heeft u het waarschijnlijk over al-
lerlei belangrijke zaken die in uw leven een grote 
(of kleine) rol spelen. De kinderen, werk, familie, 
elkaar.. maar hebben jullie het ook wel eens over 
de financiën? Een goede financiële intimiteit in een 
relatie is ook erg belangrijk. 
Financiële intimiteit betekent vooral dat u met uw 
partner blijft praten over uw geldzaken en dat u 
hiervoor ook de verantwoordelijkheid deelt. Wan-
neer u  namelijk niet allebei op de hoogte bent van 
de financiële stand van zaken, kunt u hierover ook 
geen goede gezamenlijke beslissing nemen. 

Tip van: Annemarie van Gaal, van o.a. dubbeltje 
op zijn kant.

De tip van... 

________________

________________

wat betekent dit voor uw budget, hoe een week-
menu van +/- 5 euro per dag eruit kan zien en wat 
u bijvoorbeeld kunt doen met de restjes. Daar-
naast gaat u ook naar de supermarkt en wordt er 
gesproken over de prijs/samenstelling en kwaliteit 
van de producten. 

Tijd & datum: 
26 november 2013 van 19:30 – 21:30 uur 
(inloop 19:15 uur)
Locatie: Stadsring51, Stadsring 51 Amersfoort

Geïnteresseerd? 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar amersfoortbespaart@geldloketamersfoort.nl. 

B.Slim is een project om overgewicht bij kinderen 
te voorkomen. Helaas zijn veel kinderen te dik en 
dit aantal stijgt. B.Slim wordt in opdracht van de 
gemeente Amersfoort uitgevoerd en vindt intus-
sen plaats in 4 wijken (www.bslim.nu). 
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Amersfoort Bespaart wordt door en 
voor Amersfoorters gemaakt. U als 
abonnee kunt dus uw bespaartips delen 
met de rest van de abonnees. Heeft u 
een leuke, originele, grappige of juist 
serieuze bespaartip mail deze dan naar 
de redactie van Amersfoort Bespaart 
(amersfoortbespaart@geldloketamers-
foort.nl). 

Hieronder hebben wij vast twee tips voor 
u uitgelicht: 

www.bijstandsgerechten.nl
Op deze site staan veel goedkope en 
lekkere gerechten. Er staan al gerechten 
op van minder dan €5,-. Wat dacht u van 
een andijviestamppot voor een gezin 
met twee kinderen voor maar € 3,18?

www.stichtingbabyspullen.nl
Deze stichting biedt ouders die niet 
veel te besteden hebben en een kindje 
verwachten een starterspakket aan. De 
inhoud van het pakket heeft als doel om 
de ouders en het kindje een goede start 
te geven. In het starterspakket zitten 
onder andere: kleding, flesje, boxkleed, 
deken, hoeslaken, hydrofiele luiers en 
verzorgingsproducten. 
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Bespaartips van lezers
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Tentoonstelling van 
historische verpleegkundige materialen 
De materialen die onder andere getoond worden 
zijn boeken,  fotoalbums, maar ook verpleegarti-
kelen en verpleeghulpmiddelen.
Tijd: dinsdag en woensdag tussen 11:00 en 14:00, 
Locatie: Neonweg 12, Amersfoort
Informatie: www.shvbweb.nl 

Ga terug in de tijd, bezoek het wijkmuseum 
Soesterkwartier
Tijd: Iedere zaterdag geopend van 11.00-16.00 
uur. Of na afspraak. 
Locatie: St. Bonifaciusstraat 61, Amersfoort
Informatie: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl 

Vrij salsa dansen bij Café Vyssotski 
Tijd: maandagavond vanaf 21.30 uur
Locatie: Lieve Vrouwestraat 17, Amersfoort. 

Museum collectie technische troepen 
Soesterberg 
Tijd: Open maandag, woensdag en vrijdag van 
09.30-15.30 uur. 
Locatie: Kamp Soesterberg, Zeisterspoor 8. 
Informatie: www.technische-troepen.nl 

Kunstkijkroute 
20 oktober en 19 november (elke derde zondag, 6 x 
per jaar niet in jan, feb en jun, jul, aug)

Rondleiding bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed  
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt 
iedere derde vrijdag van de maand van 14.00 tot 
15.15 uur een rondleiding door ons bijzondere ge-

bouw in Amersfoort. Tijdens deze rondleiding hoort 
u alles over het ontwerpproces, duurzaamheid en 
de klimaatbeheersing. Ondertussen maakt u ook 
kennis met ons werk. Deelname is gratis. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, tenzij u met een kleine 
groep komt. We verwachten u voor 14.00 uur in de 
centrale hal van ons kantoor.
De volgende rondleidingen zijn op:
• 25 oktober (speciale kinderrondleiding)
• 15 november
• 20 december (onder voorbehoud)
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Smallepad 5, Amersfoort

Ontdek de archeologische schatten in het 
centrum van Amersfoort
Ook onder de oppervlakte herbergt Amersfoort 
nog vele geheimen. Iedereen die meer wil weten 
over archeologische opgravingen in en om Amers-
foort, kan elke woensdagmiddag terecht. 
Tijd: elke woensdagmiddag 14:00 – 16:00 uur
Locatie: Archeologisch Centrum, Langegracht 11
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Uitgaanstips
(samengesteld door VVV Amersfoort) 
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Kidsproof Amersfoort
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Hieronder geven wij speciaal voor de lezers van 
Amersfoort Bespaart een aantal low budget-tips 
voor de komende maanden. 

Erop uit met uw kind
Bezoek het Poppentheater
Zandfoort aan de Eem organiseert samen met 
ZwaanZinnig, theatervoorstellingen voor kinderen 
die gratis toegankelijk zijn. De voorstellingen zijn 
iedere tweede woensdag- en laatste zondagmid-
dag van de maand, het hele jaar door. Als het mooi 
weer is, zijn de voorstellingen buiten. 

Tijd: iedere tweede woensdag- en laatste zondag-
middag, 14:00 en 16:00 uur
Locatie: Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100, 
Amersfoort 
Informatie: www.zandfoort.nl 

Wereldse Workshops
Vindt uw kind het leuk iets te leren over andere 
culturen? 
Kom dan samen naar de Wereldse Workshops in 
Villa Vathorst. De workshops hebben allemaal een 
eigen karakter en duren ongeveer een uur. Ze be-
lichten allerlei onderwerpen van een cultuur, zo-
als muziek, dans, kunstvormen, eten en drinken.
 
De workshops zijn geschikt voor kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar. De ouders/verzorgers kunnen tij-
dens de workshop gezellig een kopje koffie drin-
ken met elkaar. De kosten zijn € 2,50 per keer, 
incl. een kopje koffie/thee voor de ouders en een 
glaasje limonade voor de kids.

Data & tijden: 
Woensdag 13 november, aanvang 15.30 uur: 
Leer meer over de Chinese taal, de karakters en 
papierknipkunst.
Vrijdag 29 november, aanvang 15.30 uur: 
Spanje en Sinterklaas.
Dinsdag 10 december, aanvang 15.30 uur: 
Chinese vechtkunst Kung fu.
Donderdag 23 januari, aanvang 15.30 uur: 
Zuid Amerikaanse dans voor ouder en kind.

Locatie: Oceaan 10, Amersfoort  
Informatie: www.villavathorst.nl

Kindermiddag op Natuurboerderij de 
Brinkhorst
Is uw kind tussen de 4 en 9 jaar? Heeft hij/zij 
wel eens niets te doen op woensdagmiddag? Houdt 
uw kind van avontuur, spelen en gezelligheid? Kom 
dan samen naar de Kindermiddag Perspectief in 
de Natuurboerderij de Brinkhorst! Op deze coo-
le middagen kunnen ze kiezen wat ze gaan doen 
knutselen, een spelletje of even kletsen. 

Tijd: elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 
uur (kosten € 1,-)
Locatie: Natuurboerderij de Brinkhorst, Wagening-
seberg 43, Amersfoort
Informatie: www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl 

Zweedse balletjes 
Wanneer u lid bent van Ikea Family (lidmaatschap 
is gratis) kunt u samen met uw kind(eren) bij Ikea 
Amersfoort een kookworkshop volgen met een 
echte kok. De workshop duurt ongeveer een half 
uur. 

Tijd: 30 oktober en 6 en 13 november, 
tussen 14.00 en 16.30 uur
Locatie: Ikea Amersfoort, Euroweg 101, 
Amersfoort                >>>
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Uitgaanstips 
met kinderen 
(samengesteld door Kidsproof Amersfoort)

In Amersfoort en omgeving wordt veel 
georganiseerd voor kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. Bent u op zoek naar 
een idee voor een kinderfeestje, een 
(sport-)club voor uw kind of een leuke 
tip om er op uit te gaan? 

Op de website van Kidsproof Amersfoort 
(www.Kidsproof.nl/Amersfoort) kunt u  
selecteren op ‘gratis’ en op ‘low bud-
get’, zo vindt u altijd een leuke activi-
teit die bij uw portemonnee past. Maar 
wilt u liever thuis blijven en daar iets 
gezelligs doen met uw kind(eren)? Kijkt 
u dan eens in de rubriek ‘Thuis’; u vindt 
er knutselideeën, schminkvoorbeelden, 
inspiratie voor een traktatie, recepten 
en nog veel meer!
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Kidsproof Amersfoort
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Toeters & Bellen
Op zondag 3 november kunt u low budget naar een 
echt concert met uw kinderen. In stadscafé De Ob-
servant speelt Yannick Bergevoet op zijn marimba! 
Hoe klinkt een marimba? En wat voor een muziek 
kan je er op maken? De marimba lijkt op een xylo-
foon, maar dan héél erg groot. Yannick Bergevoet 
gaat het de kinderen allemaal laten horen en zien. 
Elke eerste zondag van de maand biedt De Obser-
vant een podium aan Toeters & Bellen, de organi-
satie die deze en andere muzikale voorstellingen 
voor kinderen programmeert. 

Tijd: zondag 3 november 12.00 uur, de zaal is open 
vanaf 11.30 uur. Het kost € 3,50 voor kinderen en 
€ 5,00 voor een volwassene. Wel even reserveren.
Locatie: Stadscafé de Observant, 
Stadhuisplein 7, Amersfoort
Informatie: www.observant.nl 

Erop uit voor uw kind 
Amersfoortse Scholentochten
Zoekt u een goede basisschool in de buurt? 
Ga dan in oktober en november mee met de 
Amersfoortse Scholentochten! Stichting Kleurrijke 
Scholen en ABC Amersfoort organiseren ieder jaar 
een scholentocht voor ouders van jonge kinderen. 
Fietst u straks elke dag de wijk uit voor de school 
van uw kind of staat er in uw eigen buurt een pri-
ma school? Tijdens een scholentocht bezoekt u 
op één ochtend drie tot vier scholen in uw buurt, 
dichtbij huis. Zo krijgt u een volledig beeld van de 
basisscholen in uw omgeving. U kunt de scholen 
met elkaar vergelijken en een goede keuze maken. 
De scholentochten starten met een inloop op de 
eerste school om 08.30 uur en eindigen rond 12.00 
uur met een lunch op de laatst bezochte school. 

Programma:
Op woensdag 13 november Kruiskamp-Koppel
Op woensdag 20 november Soesterkwartier
Op woensdag 27 november Liendert en Rustenburg

Voor meer informatie: www.kleurrijkescholen.nl 

Mama Café
Iedere vrijdagochtend is er Mama Café in Amers-
foort. Mama Café Amersfoort is er voor iedereen 
met kleine kinderen, zwanger, oppas of grootou-
der. Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er 
een themaochtend georganiseerd met een gast-
spreker. Mama Café is gezelligheid onder het ge-
not van een kop koffie en uitwisselen van ervaring 
en advies rondom zwangerschap en kleine kinde-
ren. De entree is gratis, koffie en/of thee zijn 
voor eigen kosten.

Tijd: iedere eerste vrijdagochtend van de maand
Locatie: Hey!Pannenkoek, Zijpenberg 22, 
Amersfoort 
Informatie: www.heypannenkoek.nl 

Dit is nog maar een greep uit het enorme aanbod 
voor de komende maanden! In de theaters en 
bioscopen draaien kinderfilms en zijn leuke kin-
dervoorstellingen om naartoe te gaan. Sommige 
prijzig, andere goedkoper. Het meest complete 
overzicht van àlle kinderactiviteiten in Amers-
foort en omgeving vind je op www.Kidsproof.nl/
Amersfoort. 
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Uitgaanstips 
met kinderen 
(vervolg van pagina 4)
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www.kringloopamersfoortleusden.nl

De R zit weer in de maand, het wordt winter 
en ook de feestdagen staan weer voor de deur. 

Tijd voor 
warme truien, dikke 
dekens, schaatsen en 
sleetjes!
Gelukkig allemaal voor een vriendelijke prijs bij het 
kringloopcentrum te koop. 

Uw hele huis omtoveren in kerstsfeer? 

Ook dat kan bij ons goedkoop!  Zeker omdat we nog 
eens extra tegemoet komen met een kortingbon. 
Ook voor de inkoop van uw sinterklaas en kerst ca-
deaus zijn wij het juiste adres! Kinderspeelgoed, 
boeken, huisraad en mooie feestkleding; het is er 
allemaal! 

Acties en activiteiten* 
van Kringloopcentrum 
Amersfoort Leusden:
*Alle activiteiten die het Kringloopcentrum 
organiseert zijn gratis toegankelijk.

________________
Exclusieve 10% kortingactie voor 
lezers van Amersfoort Bespaart

U als lezer van Amersfoort Bespaart komt 
het Kringloopcentrum graag nog eens ex-
tra tegemoet!  In november en december 
geven we u graag 10% kassakorting op uw 
aankoop*.

Hoe?
Print deze pagina en tegen inlevering er-
van bij de kassa ontvangt u 10% korting op 
uw aankoop! 
(geldt ook voor eventuele bezorgkosten)
Deze actie loopt tot en met dinsdag 
31 december!
*niet geldig in combinatie met andere 
kortingacties.

10%
KORTING

November en december ACTIE 
Voor de kinderen:
Elke woensdagmiddag gratis 
kinderknuffel

Wegens succes zetten we dit nog even door: 
Is het woensdagmiddag na 13.00 uur en heeft u 
iets afgerekend bij de kassa? Dan mag uw kind 
een gratis kinderknuffel uitzoeken! 

Er is wekelijks nieuwe 
aanvoer, maar wees er  
deze woensdagen toch  
op tijd bij, want op = 
op. Deze actie vindt 
plaats zowel in Amers-
foort als in Leusden en 
loopt door tot 2014!
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www.kringloopamersfoortleusden.nlAgenda
Zaterdag 16 november  
Grote Platen en Vinylmarkt 
in Amersfoort 
Met  natuurlijk een discjockey en wie weet wel live 
muziek!
Voor alle vinyl liefhebbers: de elpees en singles 
die bij ons worden binnengebracht, gaan stuk voor 
stuk door de handen van onze sorteerders, en de 
laatste weken zijn de platen van een unieke kwali-
teit even apart gelegd. Zo is er een mooie collectie 
ontstaan, die op deze dag de winkel ingaat!
Vanaf 10.00 uur is er in de winkel in Amersfoort  
volop gelegenheid om die ene bijzonder elpee of 
dat singletje te bemachtigen…     >>>

Zaterdag 16 november 
KringloopCatwalk!!!!!  
Grote modeshow met kringloop kerst,feest en win-
terkleding  in de winkel in Amersfoort. En ook zijn 
dan de in ons eigen textielatelier gemaakte exclu-
sieve EksterChic tassen te bewonderen.
Mis het niet! Een fantastisch  trendy en feestelijk 
spektakel. Iedereen is van harte welkom!
Waarschijnlijk rond 14.00 uur maar voor de precie-
se aanvangstijd: kijk op de website: 
www.kringloopamersfoortleusden.nl 
En alle getoonde kleding gaat maandag 18 decem-
ber in de verkoop.

Maandag 18 november om 13.00 uur  
Start van de verkoop van alle feest- en 
galakleding  &  aanvang Kerstmarkt!!
Het hele jaar worden alle ingebrachte kerstspul-
len opgespaard. Voor alle kerstartikelen, kunststof 
kerstbomen, sfeerverlichting  etc.   >>>
Een kunstkerstboom compleet met verlichting, 
versiering en kerst hoeft echt niet  handen vol geld 
te kosten, u vindt alles in onze kerstafdeling!
En geen zorgen: Niet de hele kerstvoorraad komt 
op deze maandag in de verkoop. Er is dagelijks 
nieuwe aanvoer, dus wanneer je iets speciaals 
zoekt en het niet tegenkomt, kijk gerust de vol-
gende dag nog eens…
De verkoop van de gala en feestkleding en de 
kerstmarkt geldt voor zowel de winkels in Amers-
foort als in Leusden!

Begin december 
(of zoveel eerder als er al sneeuw ligt!) kunt u 
bovendien ook bij ons terecht voor schaatsen, 
 sleetjes en andere winterse artikelen.  

En misschien wel hééél vééél sneeuw?  
Ga dán lekker skiën of langlaufen in de Soesterdui-
nen en koop je benodigde wintersportuitzet bij ons 
voor weinig!
En mocht u zelf spullen over hebben, of niet meer 
kunnen gebruiken, dan kunt u die altijd bij ons 
brengen. 

Geen vervoer?  
Dan halen we die natuurlijk ook graag gratis bij u 
op! Bel dan voor een ophaalafspraak 033-4626969.

Kringloopcentrum Amersfoort 
Zwaaikom 21  
3812 PS  Amersfoort
telefoon 033 462 6969

Openingstijden:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur zater-
dag 10.00-17.00 uur.

________________
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Naam: Arie de Braal
Functie: Chauffeur Kleding & Textiel  
Leeftijd: 59 jaar 

Hoe lang werk je bij het Kringloopcentrum?
Ik werk nu ruim tien jaar bij het Kringloopcentrum. 
Ik ben hier begonnen als vrijwilliger en na een 
halfjaar kon ik als chauffeur  aan de slag. Hiervoor 
heb ik ruim 21 jaar, met veel plezier, bij van Gend 
& Loos gewerkt. Mijn werkende leven ben ik ooit 
begonnen als krantenjongen. 

Naast mijn werk houd ik mij in mijn vrije tijd graag 
bezig met wandelen, vissen, geocaching  en foto-
grafie. De mooiste natuurfoto’s heb ik op mijn site 
gezet: www.debraal.nl 

Beschrijf eens een werkdag in het KLcentrum?
Om 8:00 uur ’s ochtends worden de bijrijders ver-
deeld en gaan we richting de eerste kledingbak-
ken. Als de auto vol is dan rijden we naar Kringtex, 
ons textielsorteerbedrijf op de Hoef. We legen de 
bakken en gaan weer op pad. De dag kunnen we 
meestal in tweeën splitsen. In de ochtend doen 
we Route Noord (o.a. Kattenbroek en Vathorst) en 
in de middag Route Zuid (o.a. Soesterkwartier en 
Kruiskamp). 
Op de maandag zijn de kledingbakken bij de Rova 
het volst. We halen dan zo rond de 1.000 kilo op. 
Je merkt dan echt dat de mensen in het weekend 
hun kledingkast hebben uitgemest.

Wat is het mooiste item dat je tegen bent geko-
men?
Ik kom vaak nog ongedragen kleding tegen waar de 
kaartjes nog aan hangen. Zelfs een keer een jurk 
van ruim € 300,-! 

Wat is het meest bizarre item dat je bent tegen 
gekomen? 
Een schapenkop… of resten van een wietplantage. 
Vaak kunnen we dan de hele bak kleding zo afkeu-
ren, zo zonde. Maar ik heb ooit ook een laptoptas 
met inhoud gevonden. Deze heb ik toen bij de po-
litie afgeleverd. Ik kreeg uiteindelijk ook nog een 
bos bloemen van de eigenaar. Dit hoeft natuurlijk 
niet maar dat was wel erg leuk!

Heb je nog een goede ‘tip’ voor de lezers? 
Als je kleding, of oud of kapot textiel (want dat 
recyclen we ook) inlevert, zorg dan dat deze in een 
goed afgesloten zak zit. 
De textielbakken  zijn namelijk niet waterdicht. Te 
vaak moeten we nog kleding afkeuren omdat die te 
vochtig is geworden. Dat is toch zonde? 


