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Het groenbakje van overgrootvader 

Johan Niemans, 
wethouder Financiën, 
Economie en Energie 

Wij kregen het vroeger met de paplepel ingegoten: "wees zuinig op je spullen." Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Na het eten werd de 

jus in een kannetje bewaard voor de volgende keer. Restjes eten waren goed voor een kliekjesdag. En wat vervolgens écht niet meer 

gegeten werd, ging naar de kippen. Mijn opvoeding heeft - op dat vlak - goed gewerkt. Nog altijd hebben we thuis een houten groenbakje 

op het aanrecht. Vijftig of zestig jaar geleden gemaakt door mijn overgrootvader. 

Afvalscheiding en hergebruik vind ik belangrijk. 

Daarom erger ik mij aan al die plastic velletjes 

tussen de plakjes kaas. Of aan die grote dozen die 

door de pakketbezorger aan huis worden gebracht 

met daarin vooral heel veel lucht, bubbeltjesplastic 

en - bijna verstopt - een klein pakketje. Natuurlijk 

kunnen we naar de verpakkings industrie wijzen. 

Maar we kunnen óók zelf in de spiegel kijken. 

Waarom niet een groot blok kaas kopen en zelf de 

plakjes schaven? Waarom niet naar de 

schoenmaker voor nieuwe hakken en zolen in 

plaats van telkens iets nieuws? Laten we zo veel 

mogelijk lokaal kopen! Fruit kopen in wasbare 

zakken in plaats van plastic zakjes verspillen. 

Vanzelfsprekend ook: ons afval scheiden. Én niet te 

snel iets weggooien, want in de mode komt immers 

alles weer terug. Mijn oude waxjas is nu weer hip. 

‘Vintage’ noemen ze dat tegenwoordig. 

Dertig jaar geleden bedachten ze een mooie 

reclameslogan: ‘Een beter milieu begint bij jezelf’. 

Hoe actueel nog? Op deze pagina’s daarom 

handige tips over bijvoorbeeld afval scheiden en 

hergebruik.

Geef spullen een tweede leven via 
Haaksbergse rommelmarkten 
Laat spullen niet verstoff en in huis, maar maak er een ander blij mee. Lever uw 

spullen in voor de rommelmarkten. 

▶  Rommelmarkt Hoeve Vooruit
28 januari 2023

Iedere laatste zaterdag van de maand 

tussen 10.00 en 12.00 uur zamelt Hoeve 

Vooruit goederen in voor de rommelmarkt 

bij Gemeenschapshuis ’t Meuken. U kunt 

eventueel spullen aan huis op laten halen. 

Bel hiervoor 074 – 357 55 37. Ook kleding, 

schoenen en oud ijzer kunt u hier naartoe 

brengen. De opbrengst komt ten goede 

aan de jeugd van Hoeve Vooruit.

▶  Rommelmarkt Protestantse Kerk 
Haaksbergen
26 augustus 2023

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 

10.00 en 12.00 uur zamelt de Protestantse Kerk 

Haaksbergen - Buurse goederen in voor de 

rommelmarkt bij de loods aan de Morssinkhofweg 

30a. De opbrengst gaat naar een goed doel.Wilt u 

meer informatie of heeft u vragen? Stuur een mail 

naar rommelmarkt.haaksbergen@gmail.com. 

Laat kapotte spullen maken bij het Repair Café
Kapotte spullen kunt u door vrijwilligers laten repareren bij het 

Repair Café in ’t Gilde aan de Industriestraat 20 in Haaksbergen. 

Het Repair Café is geopend op de eerste woensdag en de derde 

zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.

Kijk voor de ophaaldagen op uw afvalkalender

In 2023 blijven de ophaaldagen van het afval hetzelfde. U kunt de containers 

op dezelfde dag aan straat zetten als u gewend bent. Wilt u weten op welke 

dagen Twente Milieu bij u langskomt om de containers te legen? Kijk op 

twentemilieu.nl/haaksbergen/afvalkalender. 

Lever grote en kleine plastic fl essen in voor statiegeld

Vanaf komend voorjaar kunt u ook blikjes inleveren en 

krijgt u er statiegeld voor terug.

Twijfelt u in welke container het afval hoort?

Kijk eens op de verpakking zelf of er icoontjes 

op staan die aangeven waar het bij mag. 

Afval wegbrengen naar afvalbengpunt Langezaal 

U kunt zelf uw (grof) afval wegbrengen naar het afvalbrengpunt van Langezaal 

aan de Industriestraat 20. Het afvalbrengpunt is geopend op maandag, 

woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 

16.00 uur. Kijk op langezaal.eu/afvalbrengpunt voor de tarieven.

Nieuw! Maak een afspraak bij Twente 
Milieu voor grof afval ophalen aan huis 

Vanaf 2 januari 2023 kunt u digitaal een afspraak maken bij Twente 

Milieu voor het ophalen van grof afval, snoeiafval en elektrische 

apparaten aan huis. U kunt vooraf betalen met iDeal, zodat u niet thuis 

hoeft te zijn voor de afspraak. Ook kunt u ervoor kiezen om tijdens de 

afspraak met PIN te betalen bij uw Twente Milieu-chauff eur. Contant 

betalen is niet mogelijk. Kijk voor de informatie en voorwaarden én het 

maken van een afspraak op twentemilieu.nl/grofafval-afspraak. 

Lever textiel in voor hergebruik 

In Twente bestaat een deel van het restafval nog uit textiel en dat is erg zonde! 

Want van oud textiel kan weer nieuw textiel gemaakt worden. In de textiel-

container mag niet alleen kleding, maar ook ander textiel. Denk aan gordijnen, 

handdoeken, schoenen, ondergoed en beddengoed. Het maakt niet uit of het 

versleten is of nog door een ander gebruikt kan worden. Het wordt na 

inzameling gesorteerd in het Regionaal Textielsorteercentrum in Tubbergen. 

Huis-aan-huis inzameling van textiel

Dit jaar haalt Twente Milieu eens per acht weken het 

textiel aan huis op in Buurse en St. Isidorushoeve. 

Het gaat hierbij om een proef. Twente Milieu 

onderzoekt of een huis-aan-huis inzameling kan 

bijdragen aan een betere scheiding van het textiel. 

Naar verwachting is in maart de eerste 

inzamelingsronde. Inwoners waarbij het textiel aan 

huis wordt opgehaald, ontvangen hierover later meer 

informatie per post. Alvast meer weten over wat er 

bij het textiel mag en wat er na inzameling mee 

gebeurt? Kijk dan op twentemilieu.nl/textiel.

Schoon, droog en in gesloten zak 

De enige voorwaarden zijn dat het schoon en droog moet zijn en dat 

het in een gesloten zak in de textielcontainer wordt gegooid. Kijk op 

twentemilieu.nl/textiel voor de textielcontainers in uw buurt.
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Afval scheiden doet u zo! 
Tip: maak de verpakking leeg, plat en gooi het los in de containerWat mag er bij verpakkingen?

Tip: gooi het gft-afval los in de container Wat mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten? 

Tip: maak grote kartonnen dozen kleinerWat mag er bij papier? 

Tip: glas mag ingeleverd worden met deksels, doppen, kurken en restjesWat mag er bij glas? 

Tip: gooi het textiel schoon, droog en in een gesloten zak in de container Wat mag er bij textiel? 

kleding (ook kapot en versleten) | schoenen (per paar) | gordijnen | linnengoed | knuff el

cadeaupapier | reclamefolder | kartonnen en papieren verpakkingen | bonnetje 

etensresten | botjes en graten | saus | bloem- en snoeiafval | hooi, stro of zaagsel | theezakjes en koffi  epads 

chipszak | doordrukstrip van kauwgom | knijpfl es | fl acon | blikje | drank- en zuivelpak 

vloerbedekking | dekbed en kussen | nat en vervuild textiel | lappen kleiner dan 25 x 25 cm

glazen drankfl es | parfumfl es | conservenpotje 

drinkglas | koffi  ekop- en schotel | ovenschaal | vaas 

maaltijdbox | papier of karton met vet of etensresten | behang | geplastifi ceerd papier

as en kolen | kattenbakvulling en hydrokorrels | kaaskorst | frituurvet en olie

piepschuim | hard kunststof | spuitbus | kitkoker | verfblik | landbouwplastic

Meer weten over welk afval in welke container hoort? 
Kijk op twentemilieu.nl/welkafvalwaar voor een actueel overzicht of scan de QR-code. 
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