
Waar dan wel? 
In de textielcontainer of meegeven aan een kledingactie.  

Wat? 
Alles met textielvezels (kleding, lakens, dekens, handdoeken, zachte knuffels, lappen stof), 
ook als het versleten of kapot is. Het moet wel schoon en droog zijn. Verder ook schoenen 
(per paar) en accessoires als riemen, tassen, petten en hoeden.  

Wat niet ? 
Matrassen, tapijt, met verf of olie vervuild textiel. 
 
 

Zes soorten afval …. Ho! Net yn’e Kliko! 

Waar dan wel? 
In de glasbak. Let op de kleur van het glas: als het kan goed op kleur scheiden.  

Wat? 
Potten, flessen ….. alle glazen verpakkingen van levensmiddelen, cosmetica 
en andere producten. Mag met deksels, doppen, kurken en restjes.  
Wat niet? 
Aardewerk, glasservies (theeglazen, ovenschalen, etc.), ondoorzichtig glas, ruiten, spiegels. 

Waar dan wel?  
In de papiercontainer of meegeven aan een vereniging die oud papier ophaalt. 

Wat? 
Kranten, tijdschriften, folders, boeken, (eier)dozen, enveloppen, cadeaupapier.  
Zorg dat het schoon en droog is. Nietjes, vensters en plakband zijn geen probleem.  
Wat niet? 
Melk- en sappakken, vieze pizza- en taartdozen, plastic tijdschrifthoesjes en omslagen, foto’s. 

Waar dan wel? 
In de groencontainer, je eigen compostvat of compostmolen of op je composthoop. 

Wat? 
Resten van groenten, fruit, bloemen, planten, brood en maaltijden,eierschalen, notendoppen, 
mest van huisdieren, theezakjes, koffie (met filter). 

Wat niet? 
As, kattenbakkorrels, kurk, stofzuigerzakken, graszoden, (pot)grond, olie, vet. 

Waar dan wel? 
Bij de milieustraat, in de winkel (batterijenton) of in de inleverbakken van Wecycle  
(spaarlampen). 

Wat? 
Spaarlampen, batterijen, medicijnen en ‘vieze goedjes’ als verfresten, olie en oplosmiddelen. 

Wat niet?  
Gloeilampen en lege verpakkingen als verfblikken en spuitbussen mogen wel bij het restafval. 

Waar dan wel? 
Bij de milieustraat, in de winkel als je een nieuw apparaat koopt of in de inleverbakken van 
Wecycle bij kringloopwinkels, bouwmarkten en kinderboerderijen. 

Wat? 
Alles met een stekker, accu of batterij (mobiele telefoon,  afstandsbediening, elektrische 
tandenborstel, scheerapparaat, keukenapparaat, oplader, elektrisch gereedschap, zaklamp, 
bankpas reader, USB-stick, etc.). 
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