
Haaksbergen zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

De zolder of schuur staat er vol mee: spullen die kapot zijn of niet meer worden gebruikt. De 

verleiding is groot om het weg te gooien, maar er zijn nog zoveel andere én betere mogelijkheden. 

Veel kapotte spullen kunnen na een reparatie nog veel jaren mee. En spullen die u niet meer gebruikt? 

Maak er een familielid, goede buur, vriend of kennis blij mee óf breng het naar de kringloopwinkel. 

Wel zo goed voor het milieu en de portemonnee. 

Samen tegen verspilling 

en voor meer hergebruik! Tot en met 29 september 

Tentoonstelling Mooi Stuk! 

van Repair Café Nederland

Gemeentehuis Haaksbergen, 

Blankenburgerstraat 28  

1 oktober

Nationale Kringloopdag

10 oktober

Dag van de Duurzaamheid 

Agenda

Maak een ander blij met spullen 

die je niet meer gebruikt
Laat spullen niet verstoff en in huis, maar maak er een ander blij mee. 

Dan kan door het te verkopen of door het naar een kringloopwinkel 

of vereniging te brengen in de buurt.  

Wawollie Kringloop 

In Haaksbergen kun je terecht bij Wawollie Kringloop aan de Albert Cuyplaan. De kringloop 

is van maandag tot en met zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Goederen kunnen 

tussen 09.00 en 13.00 uur worden gebracht. 

Protestantse Kerk

Herbruikbare spullen kunnen ook naar de Protestantse Kerk in Buurse worden gebracht. 

Het wordt dan verkocht op de rommelmarkt en de opbrengst komt ten goede van een goed 

doel. De spullen kunnen op de eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur 

bezorgd worden bij de loods aan de Morssinkhofweg 30a.

VV Hoeve Vooruit

De activiteitencommissie van VV Hoeve Vooruit organiseert ieder jaar in januari een 

rommelmarkt en voor deze rommelmarkt is er iedere laatste zaterdag van de maand een 

inzameling van 10.00 – 12.00 uur bij het Gemeenschapshuis ’t Meuken aan de 

Beckummerweg 11 in Sint Isidorushoeve. Ook kleding en schoenen en elektrische apparaten 

kunnen hier worden gebracht. In overleg worden er spullen aan huis opgehaald. Bel hiervoor 

met 074 - 35 75 537. 

De Activiteitencommissie zamelt ook oud ijzer in. Dit kan worden gebracht naar de 

container die staat bij het Gemeenschapshuis ‘t Meuken. 

Lever textiel in voor een 

tweede leven en steun de regio! 
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 textielcontainer 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 textiel wordt na inzameling gesorteerd in het Regionaal Textielsorteercentrum in 

Tubbergen. De enige voorwaarden zijn dat het schoon en droog moet zijn en dat het in een 

gesloten zak in de container wordt gegooid.  Inwoners van Haaksbergen kunnen op zes 

locaties terecht met hun oude textiel.

Van kringloopwinkel tot nieuw textiel 

Bij het Regionaal Textielsorteercentrum wordt het textiel 

gesorteerd in herdraagbaar textiel. Dit gebeurt door mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee een bijdrage 

geleverd wordt aan de werkgelegenheid in Twente. 

Vervolgens wordt het verkocht in kringloopwinkels, 

mechanisch (bij Frankenhuis in Haaksbergen) of chemisch 

gerecycled en wordt er weer nieuw textiel van gemaakt.

Zes textielcontainers

Inwoners kunnen op zes locaties in 

Haaksbergen hun textiel inleveren: 

• Beckummerweg, parkeerplaats kerkzijde;

• Evertsenstraat, in de buurt  van Smallsteps kinderopvang;

• Lijsterstraat, in de buurt van basisschool Bonifatius;

• Bouwmeester, tegenover Gezondheidscentrum;

• Marijkestraat, in de buurt van basisschool Op den Akker;

• De Noor, op parkeerplaats sporthal De Trefhoek. 

Laat kapotte 

spullen repareren 

bij het Repair Café
Wat doe jij als er iets stuk is? Gooi het niet weg, maar laat het 

maken bij een Repair Café. Op deze plek worden kapotte 

spullen gerepareerd door handige vrijwilligers, zodat het 

gerepareerde artikel nog een paar jaartjes mee kan. Het Repair 

Café in Haaksbergen is in ’t Gilde aan de Industriestraat. Het 

Repair Café is geopend op de eerste woensdag en de derde 

zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.  

Kleine reparaties worden ter plekke door vrijwilligers met een 

technische achtergrond uitgevoerd en zijn gratis. Hierbij valt te 

denken aan elektrische apparaten, speelgoed, klein meubilair 

en fi etsen. Als er onderdelen vervangen moeten worden, dan 

zijn deze voor rekening van de klant. De vrijwilliger geeft aan 

welke onderdelen er nodig zijn en de klant schaft deze 

onderdelen zelf aan. Vervolgens wordt het onderdeel in het 

Repair Café gemonteerd. Klanten kunnen een vrijwillige 

bijdrage in de fooienpot doen. Daarmee worden de kosten van 

het Repair Café gedekt, zoals onderhoud van machines. 

Leo Veldhuis: “Het Repair Café in Haaksbergen heeft vijftien 

tot twintig vrijwilligers die een technische achtergrond hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een werktuigbouwkundige of een 

elektricien. Zo’n 60- 70% van alle kapotte spullen die 

binnenkomen, kunnen nog door hen gerepareerd worden. Dat 

is heel veel! Wie naar het Repair Café komt, vult een 

intakeformulier in. Zo weten we precies wat er moet gebeuren 

en wie dit het beste kan doen. Terwijl het product wordt 

gerepareerd, drinken onze klanten een kop koffi  e of thee. Het is 

dus ook een sociale plek om te komen. Gemiddeld genomen 

komen er nu iets minder klanten dan voor Corona, maar op een 

woensdagmorgen hebben we in drie uur tijd toch zo’n twintig 

tot dertig klanten die we kunnen helpen met een reparatie.  

Tentoonstelling Mooi Stuk! 

Nog tot 29 september is in het gemeentehuis van Haaksbergen 

de tentoonstelling Mooi Stuk! van Repair Café Nederland te zien. 

Deze tentoonstelling bestaat uit vijf gerepareerde voorwerpen 

met een verhaal. Dit verhaal kan beluisterd worden met een 

koptelefoon. Op deze manier willen we graag extra aandacht 

vragen voor het werk van het Repair Café. Daarnaast schrijven 

we ons klantenbestand aan om aan te kondigen wanneer we 

weer open zijn en maandelijks staan onze openingstijden in Rond 

Haaksbergen en op Facebook. Sinds juli zijn we ook op de derde 

zaterdag van de maand geopend, zodat we nog meer klanten 

kunnen helpen. Niet alleen op een doordeweekse dag, maar ook 

in het weekend. Iedereen is welkom bij ons!” 

“ Zo’n 60-70% van 
de spullen kunnen 
we repareren!”
Leo Veldhuis, Coördinator 
Repair Café ’t Gilde 


