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EDITIE TEXTIEL
realiseren dat het voor een ieder van belang is dat er meer
partijen zich hiermee bezig gaan houden. Zo kunnen we
het samen naar een hoger niveau tillen.
WORDT ER IN DE MODE-INDUSTRIE AL VEEL
GEBRUIK GEMAAKT VAN GERECYCLED MATERIAAL?
Nou, niet per se heel erg veel. Er wordt wel steeds meer
met een groene of duurzame visie naar de textielindustrie
gekeken, maar er zijn echt nog wel veel stappen te zetten.
Er zijn wel voorbeelden van bedrijven die het wel doen,
zoals Red Light Denim die 3% gerecyclede garen gebruiken. Dat is eigenlijk wel waar het heen moet. In die zin is het
nu heel interessant dat er gekeken wordt in hoeverre het
gerecyclede een component kan worden van het textiel dat
al gemaakt wordt op grote schaal. Dus veel meer een mix
van nieuw en gerecycled materiaal. Daar zitten wel kansen.

BAS KOSTERS:

“RECYCLEN IS EEN MANIER VAN IETS VIEREN!”
Op 4 november 2015 vond de eindpresentatie plaats
van de ontwerpwedstrijd die was uitgeroepen door
de Twentse Textielcirkel. De opdracht was een big
shopper te ontwerpen van gerecycled textiel.
Voor de uitvoering van de tas ontvingen de modeleerlingen een viltachtige stof in vier kleuren, die gemakkelijk is te verwerken en niet rafelt. Het vilt bestaat
voor 85% uit textiel dat is ingezameld door de Twentse
Textielcirkel (op pagina 4 leest u meer over de Twentse
texielcirkel, red.) en afkomstig is uit de textielcontainers
in Twente. Zeven groepen presenteerden hun ontwerp.
Zij presenteerden niet alleen het ontwerp, maar ook een
marketingplan en een kostenbegroting voor de productie.
Het winnende ontwerp is in productie genomen en op dit
moment verkrijgbaar bij de kringloopwinkels van Het Goed
en De Beurs in Twente. De ontwerpen werden beoordeeld door een jury. Eén van de juryleden was modeontwerper Bas Kosters, een bekend gezicht in de modeindustrie. Wat vond hij van de ontwerpen? Hoe denkt hij
over recyclen? We vroegen het hem.
WAAROM HEEFT DEZE TAS GEWONNEN?
Deze tas was een compleet voorstel, met een goede achterliggende gedachte en een duidelijke boodschap. De
boodschap communiceert op een goede en makkelijke
manier naar de toekomstige consument.
WAT VOND JE VAN HET NIVEAU
VAN DE ONTWERPEN?
Ik heb interessante dingen gezien. Ik vond dat er in alle
voorstellen hele leuke dingen te beleven waren. Maar het
niveau verschilde wel. Soms waren de ontwerpen niet per
se origineel, maar zat er wel een heel goed verhaal achter.
Je kunt op zoveel manieren een proces beoordelen. Uiteindelijk verwachtten we nu een vrij commercieel en door-

dacht eindproduct. Daardoor lever je misschien iets in op
de artistieke zeggingskracht, maar die wel heel erg duidelijk is voor z’n doel.
WERK JE ZELF WELEENS MET
GERECYCLED MATERIAAL?
Ja. Regelmatig. Mijn manier van recyclen is heel erg één
op één. Het materiaal dat ik bijzonder vind is vaak is een
geweven materiaal, zoals een oude vlag of een mooie
oude lap. Vroeger, in het begin van mijn carrière, beprintten we ook vaak wel vintage shirts en sweatshirt met
zeefdrukprint. Het recyclen is dus wel echt een thema
en komt bij mij vaak terug. Voor mij is recyclen ook een
manier van iets vieren. Iets in een mooi daglicht zetten.
Ik raap bijvoorbeeld soms een paraplu van de grond. Ik
doe dan projecten met de stof die op de paraplu zit. Dat
resulteert vaak in grote of onhandige kledingstukken die
niet per se heel draagbaar zijn, maar wel een heel mooi
verhaal vertellen over hoe belangrijk materiaal is. Zeker
als je het hebt over een paraplu: een paraplu houdt je
droog, dus is voor mensen heel belangrijk. Zodra de
paraplu kapot is wordt ‘ie weggeworpen, gewoon op
straat. Ik vind het heel grappig dat iets wat één seconde
geleden nog waardevol was dan ineens totaal waardeloos is. Ik vind die tegenstelling vooral bij een paraplu zo
extreem aanwezig, dat ik het leuk vind om daar wat mee
te doen. Maar soms ook gewoon om iets te vieren of te
maken dat echt uniek is. Zoveel dingen worden tegenwoordig gemaakt in zulke grote hoeveelheden. Ik vind
het jammer dat er dan zo weinig ruimte is voor persoonlijkheid of individualiteit. Ik ben eigenlijk mijn hele leven
al gek geweest op rommelen en met lappen en spullen
bezig zijn. Ik ging –en ga- altijd naar de kringloopwinkel voor inspiratie en voor lappen. Zeker toen ik nog op
de academie zat. Ik kan niet echt een lijst opmaken van
de manieren waarop ik recyclede in mijn carrière. Dat is
niet realistisch. Ik ben ontwerper, dus het gaat wel voornamelijk om textiel dat ik recycle.
DENK JE DAT GERECYCLEDE STOFFEN EEN
MEERWAARDE KUNNEN VORMEN VOOR DE MODEINDUSTRIE?
Ja. Het zou fijn zijn als het de toekomst wordt. Het is een
heel erg ingewikkeld proces. Jammer dat het nog zo in
de kinderschoenen staat. We zijn gewend dat textiel er is.
Allerlei verschillende textielen voor allerlei verschillende
doeleinden. Als je dan ziet hoeveel energie, liefde en
passie er in gerecycled textiel zit, zou het mooi zijn als het
meer onder de aandacht gebracht wordt, zodat mensen

WAT ZIJN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET
GEBRUIK VAN GERECYCLED TEXTIEL?
Het is grappig dat we praten over voordelen. Je laat hoe
dan ook een voetafdruk achter als mens, consument,
maker en/of bedrijf. Het enige wat je kunt doen is kijken
hoe we die voetafdruk wat minder extreem maken. Ik denk
dat we ons bewust moeten worden van waar het heen
moet met de wereld als de mensheid blijft groeien en er
een eind komt aan onze bronnen. Daar zitten de grootste
voordelen van recycling. Je voetafdruk iets minder heftig
achterlaten. Dus niet per se voordelen, maar wel een

WIE IS

BAS KOSTERS?
Bas Kosters (38) is geboren en opgegroeid in het
Gelderse Zutphen. Hij volgde de MBO-opleiding
Fashion aan het Rijn IJssel College in Arnhem,
waar hij in 1997 afstudeerde. Vervolgens volgde hij
Fashion Design aan de AKI Academy of Fine Arts
in Enschede, tegenwoordig beter bekend als ArtEZ.
Hier studeerde hij in 2001 af. De twee jaren daarna
volgde hij een master-opleiding Fashion Institute
Arnhem. Hij studeerde af met de collectie ‘Two
Teacups and a Fryig Pan’. Met deze collectie dong
hij ook mee naar de Robijn Fashion Award; hij won
de professionele juryprijs.
In 2005 richtte hij in Amsterdam de Bas Koster
studio op. De kernactiviteit van de studio is het vertellen van verhalen, waarbij mode de spreektaal is.
De Bas Kosters Studio focust op twee collecties per
jaar en zoekt daarbij de samenwerking met andere
organisaties op.

DE SJAAL MET
EEN VERHAAL
Behalve tassen, worden er nog veel meer producten gemaakt van gerecycled textiel. Soms
zul je het ook letterlijk terugzien als textiel, maar
het kan ook als component gebruikt worden
voor een ander product, zoals een koffer. Ook
bekende landelijke organisaties zijn bezig met
het recyclen van textiel.

De confectionering van de tas
wordt gedaan door vluchtelingen
die vrijwilligerswerk doen voor
de Sheltersuit Foundation. De
Twentse Textielcirkel doneert
een bedrag aan de Sheltersuit
Foundation, zodat er warme
sheltersuits voor dakloze mensen
gemaakt kunnen worden.

GOOD, DE TAS DIE OOIT EEN TRUI WAS
Vier maanden. Honderdvijftig uur. Dat is de tijd die
ROC-studenten Tuan Nguyen en Kitty Berger kwijt
waren om de textieltas te ontwerpen. Er komen veel
aspecten kijken bij het vormen van een product. Als
ontwerper maak je veel keuzes. Tuan & Kitty vonden
het belangrijk om daar bewust mee om te gaan en
verantwoordelijkheden te nemen.
De modeleerlingen zijn daarom begonnen met een visie.
Wat vinden zij belangrijk? Waar moet het aan voldoen?
Beiden vinden duurzaamheid belangrijk. Dit woord is
daarom als uitgangspunt genomen voor het ontwerpen
van de big shopper.

VAN TRUI TOT VILT
Of het werken met gerecycled materiaal anders is dan
met nieuw, dat kunnen Tuan en Kitty niet zeggen. “Eerlijk gezegd hebben wij nog nooit gewerkt met nieuw
vilt”. Het werken met het gerecyclede vilt was wel een
uitdaging voor het duo, en bracht een positivie ervaring.
“Het is verrassend materiaal omdat het uit verschillende
grondstoffen bestaat; gerecyclede truien zijn vervaardigt in
het vilt. De kwaliteit van het materiaal is sterk en geschikt
voor een product als een tas. Daarnaast past het natuurlijk
heel goed bij onze uitgangspunten als duurzaamheid en
met GOOD in gedachten.” Dat de kwaliteit van het vilt
goed is, weten ze door eigen onderzoeken. Het duo heeft
verschillende kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd, zoals
de treksterkte, kleurechtheid en waterafstotendheid. De
resultaten hiervan hebben ze toegepast bij het ontwerp
van de tas. Zo is het patroon van de tas afgestemd op de
meest sterke richting van de stof en zijn de hoeken van
de handvatten rond gemaakt, in plaats van vierkant.
VERKOOP
De tas is momenteel te koop bij de
Twentse filialen van de kringloopbedrijven
De Beurs en Het Goed. Tuan: “We vinden
het echt geweldig dat onze tas daadwerkelijk
wordt geproduceerd en verkocht! We hopen dat de
gebruikers de tas als positief ervaren!” Wilt u ook zo’n
mooie tas? Kom dan snel naar De Beurs of Het Goed!
Daar krijgt u voor €14,95 deze unieke tas.

GOOD
De visie van Tuan & Kitty richt zich op duurzaamheid,
bewustzijn. Tuan: “We zijn daarom erg blij dat we met
gerecycled materiaal mochten werken! Hierdoor besparen
we op nieuwe grondstoffen, energie en arbeid.” Goed zijn
voor de wereld, goed zijn voor elkaar. Dat is wat de beide
studenten willen overbrengen waar zij voor staan: good
people, good planet. Dat komt ook terug in de tekst die
zij op de tas hebben gedrukt: GOOD. Kitty: “Het is een
woord met een positieve en inspirerende, morele betekenis. We hopen dat de mensen, net als wij, geïnspireerd
raken door het woord GOOD.
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WE-FASHION
Voor WE-Fashion en
Texperium was het
doel te laten zien dat
je met hoogwaardige
recycling een commercieel product kunt
maken.
Zij
maakten
gebruik van de businesskostuums van een grote
bank. De kostuums zijn vervezeld. De vezels zijn vervolgens gesponnen en
gebreid, waarna de uiteindelijke confectionering
heeft plaatsgevonden. Textiel recyclen zorgt voor
een verlichting van de milieudruk. De milieubesparing die met dit project behaald is, bedraagt ongeveer 1 m3 aardgas en maar liefst 1750 liter water!
In totaal zijn er ongeveer zesduizend kledingstukken gemaakt, namelijk 3200 truien en 2800 vesten.
Deze kleding werd in het najaar van 2013 verkocht
in de winkels van WE-Fashion en via internet. Alle
kledingstukken zijn uiteindelijk verkocht.
KLM
Eén van de eerste grote projecten van Texperium
was de verwerking van de kleding van de cabin
crew (stewardessen en stewards) van de KLM. De
kleding is eerst mechanisch vernietigd, waarna de
kleding in stukken naar Texperium
kwam. De kleding is vervezeld
op de machines. Vervolgens zijn
er vilt en garens gemaakt van
onder andere de vezels van de
KLM-kleding. Er zijn verschillende
producten gemaakt van (onder
andere) deze garens en vilt, zoals
shawls, handdoeken en een koffertje. De bekende “shawl met
een verhaal” is te
koop via de website
van Texperium.

DE INZAMELING VAN TEXTIEL
In de stad vindt u op veel locaties textielcontainers.
Voor de oprichting van de Twentse Textielcirkel leegden de kringloopbedrijven deze containers met de
hand. Tegenwoordig gaat dat anders.
Voorheen lag de focus op herdraagbaar textiel. Herdraagbaar textiel beslaat ongeveer een derde van het totale textielaanbod. Dat is zonde, want ook het niet-herdraagbare
textiel is waardevol, omdat het gerecycled kan worden tot
nieuwe producten. Daarom richt de Twentse Textielcirkel
zich ook op woning- en kapot textiel.

GROEI
Door de focus op al het textiel te leggen - in plaats van
alleen het herdraagbare - zijn de hoeveelheden ingeleverd
textiel flink toegenomen. Ook het aantal containerlocaties is
gegroeid. Hier zijn we als Twentse textielcirkel natuurlijk enorm
blij mee! Containers met de hand legen werd door de groei
steeds lastiger, vanwege de arbeidsintensiviteit. Daarom is er
gezocht naar een efficiëntere manier van inzamelen.
TWENTE MILIEU
De inzameling gebeurt nu door Twente Milieu. Daarnaast
zijn de textielcontainers aangesloten bij de milieupleintjes,
vaak in de buurt van winkelcentra. Milieupleintjes zijn een
groep (ondergrondse) verzamelcontainers waar u verschillende soorten afval kwijt kunt, zoals papier, verpakkingen
en glas. Twente Milieu beheert deze milieupleintjes en
heeft het benodigde materieel om de verzamelcontainers
te legen. De verzamelcontainers zijn zowel ondergronds
als bovengronds. De containers zorgen ervoor dat het textiel droog bij de kringloopwinkels aankomt.
Twente Milieu heeft software die kan voorspellen wanneer
de textielcontainers vol zijn. Hierdoor gebeurt de inzameling van textiel steeds efficiënter en rijden er niet onnodig
veel vrachtwagen naar de containers. Dit bespaart brandstof en is daardoor beter voor het milieu.

SORTERING
De medewerkers van de kringloopbedrijven die voorheen
de containers leegden, helpen nu mee bij de sortering van
het textiel. Al het ingeleverde textiel wordt nagekeken en
gesorteerd. Het textiel dat nog herdraagbaar is gaat naar
de kringloopbedrijven. Het overige naar VAR|Frankenhuis
in Haaksbergen, zodat het gerecycled kan worden. Zo komt
uw textiel dus altijd weer van pas!

TWENTE
MILIEU-APP
Eindelijk die kledingkast eens opgeruimd. Wat een
berg kleding, schoenen en riemen kan er weg! Maar…
waar moet die berg heen? En mag die kapotte broek
eigenlijk ook in de zak? Voor inwoners uit Enschede,
Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Losser, Borne en Hof
van Twente heeft Twente Milieu de oplossing: de
Twente Milieu app! In deze app vindt u alle (textiel)
containerlocaties. Daarnaast kunt u ook per afvalstroom opzoeken welk afval u waar bij mag verzamelen. Heeft u geen smartphone of tablet, maar wilt u
wel de containerlocaties weten? Kijk dan op www.
twentemilieu.nl onder ‘containerlocaties’. Vergeet
niet uw postcode + huisnummer op de homepage
in te vullen.
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DE CIRKEL IS ROND
DE TWENTSE TEXTIELCIRKEL: EEN UNIEKE SAMENWERKING
Wist u dat u uw oude gordijnen in de textielcontainer mag gooien? Of uw oude, versleten spijkerbroek?
Niet? Dan bent u zeker niet de enige. Jaarlijks verdwijnt er gemiddeld nog 8 tot 10 kilo textiel in de
grijze container. Dit is zonde, want oud textiel kan
de basis zijn voor nieuw textiel! De partners van de
Twentse Textielcirkel werken samen om het textiel
te scheiden en het ingezamelde textiel in de regio te
houden.
De Twentse Textielcirkel is een samenwerking tussen
Twente Milieu, kringloopbedrijven het Goed en de Beurs,
Texperium en VAR|Frankenhuis. Voordat de Twentse Textielcirkel werd opgericht verdween er acht to tien kilo textiel per inwoner per jaar in de grijze container. Het doel van
de Twentse Textielcirkel is om dit in 2020 gehalveerd te
hebben. Voor de gemeenten die aandeelhouder zijn van
Twente Milieu (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof
van Twente, Losser en Oldenzaal) komt dit in totaal neer
op 1600 ton extra textiel per jaar. De doelstelling wordt
naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots gehaald.
WERKGELEGENHEID
Het doel van de samenwerking is niet alleen om meer textiel bij de bron te scheiden, maar ook om de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Voor elke veertig ton textiel die
wordt ingezameld komt één persoon met een afstand tot
de arbeidsmarkt in de textielsortering aan het werk. De sortering van het textiel vindt plaats bij kringloopbedrijf Het
Goed in Enschede en bij De Beurs in Tubbergen. Het herdraagbare textiel wordt in de kringloopwinkels verkocht.

NIET DRAAGBAAR
Een deel van het textiel is niet meer draagbaar volgens
de Nederlandse normen. Dat deel gaat naar ontwikkelingslanden. Het overige textiel gaat naar VAR|Frankenhuis. Zij verwerken het tot vezels. De vezels dienen weer
als basis voor nieuwe garen. De garen zijn voor 50 procent samengesteld uit gerecycled textiel. Ook hierdoor
ontstaat er extra werkgelegenheid. Bovendien blijft op
deze manier een groot deel van de textielketen binnen
de regio Twente.
HOGE MILIEUDRUK
Recycling van textiel is belangrijk voor het milieu. Voor de
productie van één t-shirt is ongeveer 150 gram pesticide
en 2500 liter water nodig. Wereldwijd is 10 procent van alle
pesticiden bestemd voor de katoenteelt. Met het recyclen
van textiel verminder je daarom de hoge milieudruk. Met de
textielcirkel loopt Twente voorop. Het textiel, de opbrengst
en de werkgelegenheid blijven op deze manier in Twente.

Ludieke actie op het van Heekplein in Enschede: shop en
drop je oude kleding! De Twentse Textielcirkel blijft aandacht
vragen voor de inzameling van textiel.

WAT GEBEURT
ER MET AL UW
INGELEVERD
TEXTIEL?
Inzameling door
Twente Milieu

Vezels worden
verwerkt tot
producten door
Texperium

WIE IS DE TWENTSE TEXTIELCIRKEL?
De Twentse Textielcirkel is een samenwerking tussen Twente Milieu, Texperium, VAR|Frankenhuis en
kringloopbedrijven De Beurs en Het Goed.

Twente Milieu is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval in zeven gemeenten: Almelo, Borne,
Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Losser. Als partner van de gemeenten wil Twente Milieu een
zichtbare meerwaarde bieden aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Naast de inzameling en transport van huishoudelijk afval, biedt Twente Milieu de gemeenten ook diensten aan rondom het beheer openbare ruimte. Hierbij kunt u denken aan vegen, maaien, gladheidbestrijding, rioolbeheer en plaagdierbestrijding.
Verder biedt Twente Milieu de gemeenten advies en ondersteuning op het gebied van communicatie en beleid
en houdt zij zich bezig met voorlichting en educatie rondom afvalscheiding. Daarnaast repareert en onderhoudt
Twente Milieu materiaal en voertuigen van derden, verkeerslichten, ondergrondse containers en uiteraard het
eigen materieel. (Voor meer informatie: www.twentemilieu.nl)

Texperium, gevestigd in Haaksbergen, is het Open Innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling. Textiel
kan na sortering hergebruikt worden in de vorm zoals het ingeleverd is, maar kan ook een nieuw leven krijgen door
recycling. Tot op heden wordt meer dan de helft van het huishoudelijke textiel verbrand als restafval, dat is zonde.
Texperium beschikt over een Technicum –een testruimte- waar veel aan onderzoek en ontwikkelen wordt gedaan
om hoogwaardige recycling mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan speciale vervezelingstechnieken (het
optimaal openen van het oude textiel) om er vervolgens een garen van te spinnen. Na deze onderzoeken moet
het industrieel toegepast worden en geïmplementeerd worden in de markt.
Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een kwaliteitsgaren, bestaande uit 50% viscose en 50%
gerecyclede jeans. Dit garen wordt op dit moment gebruikt in nieuwe handdoeken. Dit betekent een enorme
milieubesparing, aangezien 1 kilo katoen zo’n 8000 tot 10.000 liter water kost. Texperium streeft naar een circulaire economie, waarbij afval geen afval meer is, maar een grondstof voor nieuwe producten.
(Voor meer informatie: www.texperium.eu)
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Vervezeling:
VAR|Frankenhuis vervezelt
het niet herdraagbare
textiel

Het Goed is een landelijke organisatie waarbij 24
kringloopwarenhuizen zijn aangesloten. Het Goed
zet zich samen met gemeenten en partners in voor
werkgelegenheid en meer hergebruik van goederen.
In totaal werken meer dan 1.000 medewerkers bij de
winkels van Het Goed. Door de trendy uitstraling, het
ruime aanbod en de goede service bezoeken jaarlijks
ruim 3 miljoen mensen de winkels van Het Goed.
In Twente zijn de winkels van Het Goed gevestigd in
Enschede (Lonnekerbrugstraat 99) en Hengelo (Hamerstraat 21). (Voor meer informatie: www.hetgoed.nl)

U hebt uw kledingkast opgeruimd. En de berg met
kleding, schoenen en riemen naar de textielcontainer
gebracht. Voor uw weggebrachte textiel begint hier
de reis. Nadat de textielcontainers zijn geleegd door
Twente Milieu, wordt het textiel gesorteerd door Het
Goed en De Beurs. Vervolgens wordt het goede textiel weer verkocht in de kringloopwinkels en gaat het
niet-herdraagbare textiel naar VAR|Frankenhuis in
Haaksbergen. Zij vervezelen. Texperium verwerkt de
vezels vervolgens weer tot nieuwe producten.

WAT MAG ER ALLEMAAL IN DE
TEXTIELBAK EN -ZAK?
Wist u dat u naast gebruikte kleding nog veel meer in
de textielbak of –zak mag doen? Zo zijn oude gordijnen, versleten spijkerbroeken, kapotte schoenen en
gebruikte dekbedovertrekken ook zeer bruikbaar en
waardevol. Al het textiel is recyclebaar; nieuw, gebruikt,
kapot en versleten.
WAT WEL…
•
Kleding: nieuw, oud of kapot,
zolang het maar schoon is
•
Schoenen, wel per paar samenbinden
•
Huishoudtextiel zoals schoonmaakdoekjes,
theedoeken etc.
•
Lakens en dekens
•
Lappen groter dan 25x25 cm
•
Stropdassen, shawls en riemen
•
Gordijnen en vitrage

Sorteren:
Het textiel wordt
gesorteerd door Het
goed en De Beurs

WAT NIET…
•
Vloerbedekking: matten en tapijt
•
Matrassen, kussens en dekbedden
•
Met verf of olie vervuilde of natte
kleding/textiel en schoenen
•
Vulmateriaal (voor kussens of speelgoed),
breigaren en lappen kleiner dan 25x25 cm.
WIST U DAT…
•
U door het sorteren en hergebruiken van textiel zorgt
voor regionale werkgelegenheid? In deze tijden waarbij veel mensen hun baan verliezen is werkgelegenheid extra belangrijk.
•
U door het sorteren en hergebruiken van textiel goed
voor uw portemonnee zorgt? Wanneer er minder restafval wordt aangeboden, maakt de gemeente minder
kosten voor het verbranden ervan. De kosten van verwerken reken de gemeente door naar haar inwoners.
Minder restafval = minder kosten.

Hergebruiken:
textiel van goede kwaliteit
wordt verwerkt tot
tweedehands kleding

VAR|Frankenhuis, gevestigd in Haaksbergen, is een
internationaal opererende onderneming in textiele
grondstoffen. De kernactiviteit van VAR|Frankenhuis is
het vervezelen van textiel afval. Begin 2000 is het onderzoek gestart om ook post-consumer kleding te kunnen
verwerken en door vervezeling terug te brengen naar
de basisgrondstof. Een uitdaging hierbij is het verwijderen van de niet textiele delen aan de kleding, bijvoorbeeld knopen en ritsen. In 2010 is als resultaat van
dit onderzoek een nieuw ontwikkelde vervezelmachine
geplaatst, die dit mogelijk maakt. Het ultieme doel is
om kleding zo te vervezelen dat hiervan weer garens
kunnen worden gesponnen om zo de crikel rond te

maken. Het proces om van vervezelde kleding garens
te spinnen is nog volop in ontwikkeling. Daarnaast is
VAR|Frankenhuis actief in het vertrouwd vernietigen van
textiel. VAR|Frankenhuis is als enige TüV gecertificeerd
voor de duurzame vertrouwelijke vernietiging van textiel.
Zij beschikken over het certificaat “norm voor proces
van textielvernietiging”. Dit geldt voor de vernietiging
van textiel met een hoog risicoprofiel, zoals (politie)
uniformen, bedrijfskleding en textiel met logo’s, maar
ook vernietiging om commerciële redenen. Ook hier is
het doel zoveel mogelijk textiel materiaal te herwinnen
door het te vervezelen op de nieuw ontwikkelde vervezelmachine. Hiermee vervult VAR|Frankenhuis een zeer
belangrijke schakel in de keten van circulaire economie
in de textiel en daar voelen zij zich daar goed bij.
(Voor meer informatie: www.varfrankenhuis.nl)

In de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen, Losser
en Dinkelland zamelt Kringloopbedrijf De Beurs bij
particulieren gebruikte goederen in die nog goed
bruikbaar en verkoopbaar zijn. De Beurs sorteert en
,indien nodig, repareert deze goederen en biedt
ze te koop aan in één van hun kringloopwinkels. Bij
kringloopbedrijf De Beurs kunt u van alles kopen.
Van unieke verzamelobjecten tot praktische huisraad. Van retro spullen tot designmeubilair. Ook
voor het aanschaffen van kleding, speelgoed en
boeken bent u bij De Beurs aan het juiste adres.
In Tubbergen heeft De Beurs naast de winkel ook
nog het Anna-Tex kleding sorteercentrum. Hier
komen alle textielcontainers van Twente Milieu
binnen en wordt de kleding gesorteerd. Mooie,
niet beschadigde kleding komt in de winkels te
hangen. Er wordt heel veel kleding ingeleverd, hierdoor is er elke week weer nieuwe voorraad in de
winkels aanwezig. De Beurs telt 135 vrijwilligers en
21 vaste medewerkers, waarvan 5 in een fulltime
functie. Elke cent die door al deze mensen wordt
verdient gaat terug het bedrijf in. Bijvoorbeeld door
leuke attenties en een jaarlijks uitje voor de vrijwilligers, salaris voor de mensen in vaste dienst, het
pand en het onderhoud daarvan, de ophaalservice,
maar bovenal naar de mensen die op de reguliere
arbeidsmarkt geen kansen wordt geboden.
Kortom, De Beurs is een bedrijf met gepassioneerde
medewerkers, waar vele mensen de kans krijgen in het
arbeidsproces te blijven. Hierbij wordt hulp geboden,
zodat zij zichzelf kunnen ontplooien.
(Voor meer informatie: www.kringloopbedrijfdebeurs.nl)
(Bron: Oog op Oldenzaal)
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KLANT AAN HET WOORD

“DE KLEDING ZIET ER
ECHT FANTASTISCH UIT!”
Agnes van Diepenbrugge uit Oldenzaal komt
regelmatig bij kringloopbedrijf de Beurs om te
neuzen tussen de leuke, nieuwe kleding. Of ja…
nieuw? Eigenlijk niet natuurlijk, maar voor Agnes
wel. Hoog tijd om deze vaste klant eens wat
vragen te stellen!
WAAROM KOOPT U KLEDING VAN
KRINGLOOPBEDRIJF DE BEURS?
Er is veel keuze en de prijsjes zijn leuk. De rekken
hangen altijd vol. Bovendien zijn hier nette pashokjes met een spiegel. Zo kan ik ongestoord kleding
passen. Ik ben hier daardoor regelmatig te vinden.
Soms kom ik bij andere kringloopwinkels, maar ik vind
hier de kleding wat frisser. De geur van de kleding is
wel van invloed voor mij. Wanneer de kleding minder
fris ruikt, ben ik niet geneigd om de kleding te kopen.
KOMT U HIER VAAK?
Ik kom hier af en toe. Gewoon, als ik zin heb. Ik weet
dat er iedere woensdagmiddag nieuwe tweedehands
kleding binnenkomt. Stiekem kom ik daar wel op af.
IS DE KWALITEIT VAN DE KLEDING HIER GOED?
Ik vind de kleding er altijd netjes uitzien. En er hangt
echt veel. Ook merkkleding. Daar kijk ik altijd graag
tussen. Ik vind regelmatig mooie kledingstukken.

KLEDING SORTEREN; HOE GAAT DAT?
Het textiel dat u aanbiedt in de textielcontainers komt
terecht bij de textielsorteerafdelingen van Het Goed
in Enschede (textielcontainers in Enschede en Hengelo) of van De Beurs in Tubbergen (textielcontainers
in overige gemeenten van de Twentse Textielcirkel).

BENT U BEKEND MET HET B-LABEL?
Ja, ik ken het B-label. Het B-label vind ik een mooi
concept. Kleding waar een knoopje van mist of waar
op een onzichtbare plek een vlekje zit. Ik vind dit een
mooie manier van hergebruik!
KOOPT U HIER AL UW KLEDING?
Alles wil ik niet zeggen, maar veel wel. Er is een ruime
keuze, waardoor ik vaak slaag. Als ik iets wil, maar het
hier niet vind, dan koop ik het in de stad. Dat kan ik
dan vaak weer combineren met kleding van De Beurs.
Wat ik ook wel heel leuk vind op de kledingafdeling is
de feestkleding die rond de kerst in de winkels komt
te hangen. Die kleding ziet er echt fantastisch uit!
WAT IS UW ALGEMENE INDRUK VAN DE
WINKELS VAN DE BEURS?
Ik kom alleen in de winkel in Oldenzaal en af en toe in
Denekamp. Het eerste wat mij altijd opvalt is de ruime
opzet en de leuke inrichting van deze winkels. Alles is
zo neergezet dat je een beetje een idee krijgt hoe
het bij je thuis
zou
kunnen
staan. Er heerst
altijd een prettige sfeer en
de mensen zijn
altijd vriendelijk.
Het zijn grote
winkels en je
zou niet direct
zeggen dat je
een kringloopwinkel binnen
wandelt. En de
koffie natuurlijk… Voordat
ik altijd wegga
neem ik altijd
even een kopje
koffie in de koffiehoek.
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niet in de winkel kan worden verkocht, komt niet meer in
aanmerking voor hergebruik. Dit textiel wordt in de regio
Twente, in Haaksbergen, vervezeld. Vervezeling betekent
dat de kleding helemaal wordt ‘uitgeplozen’ totdat er
alleen nog vezels over zijn. Van de vezels kunnen nieuwe
producten worden gemaakt. Een voorbeeld van dit product is de textieltas, de GOOD big-shopper. U leest op
pagina 2 meer over deze tas.
Tot slot resteert dan een fractie textiel dat op een
andere plaats in Nederland nog verder wordt uitgesorteerd in een groot aantal fracties . Dit textiel kan weer
worden hergebruikt.

Medewerkers van de kringloopwinkels sorteren het textiel uit in een aantal fracties. Als eerste wordt het afval
eruit gehaald. Daarna bekijken de medewerkers of het
textiel geschikt is voor verkoop in de winkel. Ongeveer
20% -25% van het ingezameld textiel wordt in de kringloopwinkels van Het Goed en De Beurs weer verkocht.
Het gaat dan om kleding, schoenen, dekens, tassen en
accessoires (riemen, stropdassen, handschoenen, sjaals,
mutsen, hoeden, knuffels). Een deel van het textiel dat

OUD TEXTIEL BIEDT WERKGELEGENHEID
In Enschede en Hengelo zijn de textielcontainers van Het Goed vervangen door veelal ondergrondse containers van Twente Milieu. Ook in
de omliggende gemeenten heeft Twente Milieu
(ondergrondse) textielcontainers.

Inmiddels blijkt dat u deze textielcontainers goed
weet te vinden. Er wordt steeds meer textiel ingezameld. Gescheiden inzameling van textiel is goed voor
het milieu, maar ook goed voor de werkgelegenheid.
Met het sorteren en hergebruiken van textiel kunnen
Het Goed en De Beurs werkplekken creëren voor
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij de twee textielsorteringen van Het Goed en De
Beurs vinden in totaal gemiddeld 35 medewerkers
een werkplek.
Een groot deel van deze medewerkers heeft een
betaalde baan, een klein deel doet werkervaring op
om daarna meer kans te maken en door te stromen
naar een betaalde baan. Met het aanbieden van uw
gebruikt textiel helpt u mee aan het project ‘werk
maken van hergebruik’. Textiel inleveren is dus goed
voor de ruimte in uw kledingkast, uw portemonnee,
het milieu én de werkgelegenheid in Twente!

Een tweede Hansje?

ophalen goederen

meubelen stralen

huisuitruiming

In de gemeenten Almelo, Oldenzaal,
Tubbergen, Losser en Dinkelland
zamelt kringloopbedrijf De Beurs
bij particulieren gebruikte goederen
in die nog goed bruikbaar en
verkoopbaar zijn.

Door onder hoge druk een stroom
(schurende) korrels op het te bewerken
oppervlakteblazenwordtdeverflaag
weggeblazen tot diep in de nerf van
het hout. Zo ontstaat er een mooie
verfvrije toplaag.

BELT U VOOR HET MAKEN VAN EEN
AFSPRAAK:0541-510934

VOOR MEER INFORMATIE:
0541-530372

U hebt een woning of bedrijfspand
te ontruimen, wat nu? Er zijn diverse
omstandigheden waardoor u niet zelf uw
ontruiming kan of wilt regelen. Denkt u
daarbij aan het overlijden van een dierbaar
persoon, scheiding, faillissement of een
openbare verkoop. De Beurs kan u helpen.

Actie!

VOORMEERINFORMATIE:0541-530372

KORTINGSVOUCHER

50% KORTING

Bij inlevering van deze bon:

OP ALLE WINTERKLEDING

20% KORTING

Vanaf 3 februari hangt de nieuwe collectie weer in onze winkels.

Geldig tot 30 januari 2016. Deze actie geldt niet voor kleding.

OP EEN ARTIKEL NAAR KEUZE

t/m 2 februari 2016

Oldenzaal

Denekamp

Tubbergen

Losser

Almelo

Lübeckstraat32
7575EEOldenzaal
Telefoon:0541-530372

Kloppendijk52
7591BTDenekamp
Telefoon:0541-350776

Calvanistraat 4
7561DHTubbergen
Telefoon:0546–622714

Gronausestraat9a
7581CCLosser
Telefoon:053-5362112

Frederik van Eedenstraat 1
7606CCAlmelo
Telefoon:0546–200201

Lever alle
gebruikt
textiel in!
(ook uw versleten spijkerbroek)

gebruikt textiel is recyclebaar.

Dit is een initiatief van de Twentse Textielcirkel. Kijk op www.twentemilieu.nl

