Hergebruikwijzer Heino
Oktober 2019

Afval bestaat niet meer!

Door hergebruik streven we naar een circulaire economie.
Alles wat we hebben gebruikt krijgt een nieuw leven doordat het weer ingezet kan worden
als grondstof.
Gebruikte materialen kunnen daartoe gescheiden worden ingeleverd.
Zo besparen we op grondstoffen en op energie!
Alles wat u niet meer nodig heeft kunt u natuurlijk inleveren bij de ROVA in Raalte
(Zompstraat 21).
Vaak is het prettiger (en milieuvriendelijker!) om oude spullen dicht bij huis kwijt te kunnen.
Daarom hierbij een overzicht van de mogelijkheden in Heino.

GLAS
Glasbakken in de openbare ruimte nabij Albert Heijn, Boni en de Sporthal.

OUD IJZER en andere METALEN
Basisschool de Dolfijn: jaarlijkse huis aan huis ophaalactie op een zaterdag in maart/april.
Brengen naar De Weerd: iedere laatste zaterdag van de maand: 9.30-11.00 uur (niet in schoolvakanties).
Let op: er mag geen wit- en bruingoed worden aangeboden bij het oud ijzer!

BATTERIJEN
Bij Action, Kruidvat, Multimate, Welkoop, Boni, Albert Heijn.

FRITUUROLIE
Bij Albert Heijn in de gele bakken.

OUD PAPIER
BRENGLOCATIES:
Basisschool De Springplank (tel. 06-31026222) locatie: parkeerplaats Emmastraat.
Brede school Ons Plein (06-57315433) locatie: parkeerplaats schoolplein Dolfijn.
VV Heino (tel. 06-11266384) locatie: sportpark De Kampen 		
1e zaterdag v.d. maand 9:00 – 12:00
HHZD Heino (tel. 06-23564934) locatie: sportpark De Kampen
3e zaterdag v.d. maand 9:00 – 12:00
Wanneer? Kijk op: https://www.raalte.nl/oud-papier-inzamelschema-2019

GROF TUINAFVAL
Bij Jansen Wijhe, Lierderholthuisweg 15, Lierderholthuis.
Werkdagen
9.00 - 16.00
Zaterdag
9.00 - 15.00

Allerlei bruikbare GEBRUIKSVOORWERPEN
Bij Kringloopwinkel Timulazu
http://timulazu.com/kringloopwinkel-timulazu/

OUDE APPARATEN (alles met een stekker of batterij)
Werkende apparaten: kringloop Timulazu.
Laten repareren:
Repaircafé.
Defecte apparaten en gebruiksvoorwerpen worden bij het Repaircafé voor u gerepareerd op elke laatste
zaterdag van de maand, 9.30-12.00 uur in het Dorpshuus (graag een vrijwillige bijdrage).
Niet in juli en augustus. Het Repaircafé is verbonden aan de Stichting Duurzaam Heino.
Oude/defecte apparaten inleveren:
De Zaak.

KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN
Bij De Zaak, Multimate, Welkoop, Albert Heijn en de chemokar van de ROVA
(zie hieronder bij CHEMISCH AFVAL).

ENERGIE ZUINIGE LAMPEN (spaar- en ledlampen)
Bij Action, Kruidvat, Multimate (ook TL), Welkoop (ook TL), Albert Heijn, De Zaak.
Voor apparaten en lampen zie ook Wecycle: https://www.wecycle.nl/nl-nl/inleverpunt-zoeken#map
Ook inleveren bij de chemokar van de ROVA (zie hieronder bij CHEMISCH AFVAL).

MOBIELE TELEFOONS en CARTRIDGES
Bij Fysiotherapiepraktijk Heino (Oosteinde 5) en Albert Heijn (infobalie).
De opbrengst gaat naar goede doelen; in dit geval naar Stichting Opkikker.
Kunnen ook ingeleverd worden bij de chemokar van de ROVA (zie hieronder bij CHEMISCH AFVAL).

BRUIKBARE KLEDING en SCHOENEN
Bij tweedehands kledingwinkel Robbedoes. en kringloopwinkel Timulazu.
In container Leger des Heils (zie hieronder bij OUDE KLEDING enz.).

OUDE KLEDING, SCHOENEN, LOMPEN, TEXTIEL, accessoires, knuffels
Containers van het Leger des Heils
(parkeerplaats Prins Bernhardstraat).
Er mag meer in de kledinginzamelcontainers dan vaak
gedacht wordt:
kleding, draagbaar maar ook niet draagbaar (ook
zwemkleding, ondergoed, sokken en kousen), schoenen
(per paar samengebonden). Gordijnen en vitrage.
Beddengoed: lakens, dekens, slopen, dekbedhoezen,
kussens en dekbedden. Huishoudelijk textiel:
handdoeken, theedoeken, tafellakens, servetten,
washandjes. Accessoires: riemen, tassen, (strop)dassen,
hoeden, petten, handschoenen. Knuffels (zacht, schoon).
Poetsdoeken, vodden, lappen, textielresten.
MAAR DIT NIET: Vloerbedekking (matten, tapijt),
matrassen (kan naar ROVA). Ook geen kleren met verfof olievlekken. Natte kleding, textiel en schoenen eerst
laten drogen!

MEDICIJNEN
Bij Apotheek Heino. De medicijnen gaan van de apotheek naar de ROVA / kca.
Deze kunnen dus ook rechtstreek bij het kca (zie hieronder).
DIERGENEESMIDDELEN rechtstreeks naar ROVA / kca (zie hieronder).

CHEMISCH AFVAL
De chemokar van de ROVA heeft diverse vaste halteplaatsen waar u klein chemisch afval (kca) kunt inleveren
op bepaalde data (2e vrijdag van de maand). Ook wordt dit afval twee maal per jaar huis aan huis ingezameld.
Kijk op www.rova.nl/raalte voor actuele tijden, locaties en routes in Heino.

