
TEST UW KENNIS! 
Is het wel of geen textiel?

Kapotte broek

Antwoord: Ja, kapotte broeken horen bij het textiel.

Antwoord: Ja, gordijnen horen bij het textiel.

Gordijnen

Antwoord: Nee, dekbedden kunnen helaas niet gerecycled 
worden. Daarom horen ze bij het restafval.

Dekbed

Antwoord: Ja, een muts hoort bij het textiel.

Muts

Hengelo zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

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

Wat mag er bij het textiel?

Wel

• Poetsdoeken, vodden en lappen 

• Kapotte en versleten kleding

• (Onder)kleding

• Zwemkleding

• Sokken en kousen

• Schoenen (per paar samengebonden)

• Riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden, petten en handschoenen

• Knuffels (schoon)

• Gordijnen en vitrage

•  Beddengoed: lakens, dekens, slopen en dekbedhoezen

•  Handdoeken, theedoeken, tafellakens, servetten en washandjes

Niet

•  Vloerbedekking: matten, 

tapijt

• Matrassen, (tuin)kussens 

en dekbedden

• Met verf of olie vervuilde 

of natte kleding/textiel 

en schoenen

• Vulmateriaal (voor 

kussens of speelgoed)

• Brei- en borduurgaren

• Herbruikbare draagtasjes

Wat gebeurt er na de inzameling met uw textiel?

Na inzameling gaat het textiel naar kringloopbedrijf Het Goed. Daar wordt het textiel gesorteerd: wat kan 

nog gedragen worden en wat niet meer? Textiel dat nog gedragen kan worden, gaat naar de winkel van  

Het Goed. Textiel dat niet meer te dragen is, gaat naar Frankenhuis in Haaksbergen. Daar worden er vezels 

van gemaakt. Van deze vezels worden nieuwe producten gemaakt.

Wat wordt er van textiel gemaakt?

Van textiel dat niet meer herdraagbaar is, worden nieuwe producten 

gemaakt, bijvoorbeeld:

Kleding Vilt

IsolatiemateriaalTassen

Waar laat ik mijn textiel?

Kringloopbedrijf  

Textiel kunt u wegbrengen naar of op afspraak laten ophalen door kringloopbedrijf Het Goed. 

Milieuplein  

U kunt uw textiel (ook al is het versleten) droog en in afgesloten zakken kwijt in de daarvoor bestemde 

textielcontainers. Kijk voor de dichtstbijzijnde textielcontainer in de gratis app van Twente Milieu of op 

www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties.

Goede doelen  

Goede doelen zamelen een aantal keren per jaar textiel aan huis in. Voorafgaand aan zo’n inzameling worden 

zakken verstrekt. In de gemeente Hengelo gebeurt dit door de Vereniging Paardrijden Gehandicapten 

Ondersteuning (V.P.G.O). Stichting de Kapberg in Hengelo is hier ook onderdeel van.

Milieupark  

U kunt uw textiel ook kwijt op het Milieupark aan de Wegtersweg 9.


