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Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 
of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 
06 - 57 81 34 91 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken? 
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstij-
den. 

Openingstijden op afspraak
Maandag    12.00 - 19.30 uur
Dinsdag     09.00 - 13.00 uur
Woensdag   09.00 - 17.00 uur
Donderdag  09.00 - 13.00 uur
Vrijdag        09.00 - 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er 
een stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 

Een melding geeft u snel aan ons door via het 
digitale meldformulier op: www.hofvantwente.nl/
melding of via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. 

U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de 
situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten 
de kantoortijden van de gemeente kunt u bellen 
naar: 06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 
7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: 
www.hofvantwente.nl/milieupark 

Openingstijden Milieupark: 
• Woensdagmiddag van 12.30
   tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Boomfeestdag in Hof van Twente!

Kinderen van IKC Erve Hooyerinck uit Delden plantten 
samen met wethouder Harry Scholten op woensdag 16 
november bomen langs de Van Heeckerenweg in Delden.

Op de vraag van wethouder Harry Scholten waarom bo-
men belangrijk zijn wisten de kinderen wel antwoorden:

“Bomen zorgen voor zuurstof zodat wij kunnen leven.”

“Voor schaduw zodat het niet te warm wordt in de 
zomer.”

“En voor meer natuur!”

Na deze enthousiaste opening werd er flink geschept 
door leerlingen van groep 5. Ook ouders en belangstel-
lenden kwamen naar het plantfeest om de kinderen aan 
te moedigen.

Aan het einde van de ochtend bedankte wethouder Harry
Scholten de kinderen voor hun hulp bij het planten. 
Alle kinderen kregen na afloop een rugzak met de tekst:
‘Ik draag de natuur met mij mee’.



Sint komt dit jaar voor ieder kind

Sinterklaas wil dat alle kinderen in de gemeente Hof van Twente 
pakjesavond kunnen vieren. Hij begrijpt dat dit niet voor ie-
dereen even gemakkelijk is. 

Verschillende organisaties hebben Sinterklaas laten weten, dat 
zij cadeaus willen aanbieden aan gezinnen met een beperkt 
budget. Sinterklaas hoopt dat ze, ondanks dat het soms lastig 
voelt, toch om hulp durven te vragen.

U kunt zich aanmelden via het formulier (Salut verzamelt alle 
aanmeldingen, zodat de pakjes verdeeld kunnen worden over 
de diverse initiatieven. Uw gegevens worden alleen hiervoor 
gebruikt en gedeeld). 

Aanmelden kan nog tot en met morgen, 27 november, via het 
formulier op de website van Salut: 
https://salut-welzijn.nl/sint-voor-ieder-kind/
 
Telefonisch aanmelden kan ook, bij Salut, 
telefoonnummer: telefoon: 0547-260053.

Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest!

Zonder afspraak een corona-
prik halen in Hengevelde

GGD Twente organiseert op vrijdag 2 
december van 13.30 tot 19.30 uur een 
tijdelijke pop-up vaccinatielocatie aan de 
Bretelerstraat 16 (Kulturhus de Marke) in 
Hengevelde. De tijdelijke locatie is bedoeld
voor inwoners uit de directe omgeving die 
in aanmerking komen voor een corona-
herhaalprik. Er is vrije inloop, dus u hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken.

Laagdrempelig
Samen met gemeenten in onze regio kijken 
we waar kleinschalig, laagdrempelig en 
dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt 
iedereen die dat wil, de kans om zich te 
laten vaccineren tegen corona.

Waarom een herhaalprik?
In het najaar en in de winter kan het corona-
virus opleven. Met een herhaalprik kunnen 
mensen de bescherming tegen het virus 
weer op peil brengen. De vernieuwde vaccins
beschermen tegen meer varianten van het 
virus, waaronder de omikronvariant. Hoe 
meer inwoners de coronaprik halen, hoe 
beter een opleving van het coronavirus 
kan worden afgeremd. Zo voorkomen we 
samen dat de zorg het te druk krijgt. En 
helpen we met elkaar bedrijven, winkels en 
sportscholen open te houden.

Meer informatie?
De vaste vaccinatielocaties in Twente zijn 
in Almelo, Enschede en Nijverdal. Bij deze 
locaties kunt u, naast de herhaalprik, ook te-
recht voor de eerste en/of tweede coronaprik.
Kijk voor meer informatie op 
www.ggdtwente.nl/corona.

xoe
Tijdens de feestdagen op 
stap met Regiotaxi Twente? 

Geef op tijd uw taxirit door!

Aangepaste tijden voor doorgeven 
Regiotaxi voor de feestdagen
Vaak worden afspraken voor de kerstdagen 
ver van tevoren gemaakt. Regel dan ook ge-
lijk uw vervoer. De aanmeldtijden voor de 
feestdagen zijn aangepast. Reserveer daa-
rom uw taxiritten op tijd.

Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?

· Eerste kerstdag
   Ritten voor eerste kerstdag zondag 
   25 december kunt u uiterlijk tot en met 
  zondag 18 december doorgeven.

· Tweede kerstdag
   Ritten voor tweede kerstdag maandag 
   26 december kunt u uiterlijk tot en met 
  zondag 18 december doorgeven.

· Nieuwjaarsdag
   Ritten voor nieuwjaarsdag zondag 1 januari 
vanaf 06.30 uur kunt u tot uiterlijk zaterdag 
31 december 12.00 uur doorgeven.

Rit veranderen of afmelden?
U kunt uw taxirit voor kerst of nieuwjaars-
dag veranderen tot de hierboven genoemde 
datum en tijd. Uw rit afzeggen kan tot uiter-
lijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.

Rijtijden Regiotaxi op de kerstdagen 
en oudejaarsdag
Op kerstavond (24 december) en beide 
kerstdagen (25 en 26 december) rijdt Regio-
taxi Twente op de normale tijden.

Op Oudejaarsdag ( zaterdag 31 december) 
rijdt Regiotaxi Twente tot uiterlijk 20.00 
uur. Dit betekent dat u alleen ritten kunt aan-
vragen waarmee u om 20.00 uur of vóór 
20.00 uur op de plaats van bestemming 
bent.

Geen vaste wekelijkse ritten met de 
kerstdagen en op nieuwjaarsdag

Op 25 en 26 december 2022 en op 
1 januari 2023 vervallen alle vaste 
wekelijkse ritten.

Wilt u tijdens de kerstdagen en nieuwjaars-
dag wel gebruik maken van uw vaste rit? 
Geef dit dan door vóór 18 december bij de 
Regiotaxi Twente via 0900 – 1814.

Een rit boeken kan via 0900 – 1814 
en op www.regiotaxitwente.nl

Netwerken op de Twentekanalen

Woensdagmiddag 16 november was een netwerkbijeenkomst van het Gemeenschappelijk 
Havenbedrijf Twente, Port of Twente en gemeente Hengelo. Aan boord van een schip maakten 
raadsleden en wethouders van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en 
Lochem kennis met vertegenwoordigers van de bedrijven in het havengebied en relaties van 
Port of Twente.

“Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar kwamen er nieuwe raadsleden,” zegt 
Frank van Zomeren, manager van havenbedrijf Port of Twente. “Zij moeten beslissen over wat 
er in de havens van hun gemeente gebeurt. Daarom is het belangrijk dat zij weten welke be-
langen er zijn en zij moeten dit in een goede samenhang kunnen zien. Soms moeten zij over 
de grenzen van hun eigen gemeente kunnen kijken. In korte tijd kregen de raadsleden alles te 
horen over wat er op de Twentekanalen speelt.”

Van grote waarde
De Twentekanalen en de havens hebben grote waarde voor onze regio. Frank van Zomeren: 
“Vervoer over water wordt steeds belangrijker. Voor de bedrijven aan de Twentekanalen die 
werkgelegenheid bieden. Ook zie je dat schepen steeds groter worden. Europese havens, 
waaronder Amsterdam en Rotterdam, passen zich hierop aan. Voor de Blauwe Golf, de ver-
ruiming door Rijkswaterstaat en het werk aan de havens ontvangen we Europese subsidie. 
De Twentekanalen zijn een belangrijke verkeersader richting Baltische staten. Dit biedt veel 
kansen voor Lochem en Twente. Daar moeten we alert op blijven.”
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

                    Ontvangen op
Sportlaan 7, Delden    
het tijdelijk opvangen van vluchtelingen 
             14 november 2022
Iependijk t.h.v. huisnummer 13 Goor 
(begraafplaats)
het kappen van een berk en een esdoorn
                           12  november 2022
Herikerweg 6, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen 
in een veldopstelling       10 november 2022
Het Wegdam 3b, Hengevelde
het plaatsen van twee propaantanks
              11 november 2022
Roudaalterweg ongenummerd, 
Markelo
het kappen van negen beuken 
              16 november 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
         Reactie tot
Almelosestraat ongenummerd, 
Ambt Delden
het bouwen van een woning
                  24 december 2022
Almelosestraat ongenummerd, 
Ambt Delden
het bouwen van een woning 
            24 december 2022
Almelosestraat 7c, Ambt Delden
het bouwen van een bijgebouw 
(wijziging op de eerder verleende vergunning) 
          23 december 2022
Hofstedenweg 2, Bentelo
het herbouwen van een kapschuur     
            24 december 2022                                                               

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                  

Vervolg         Reactie tot
Petersweg 1, Markelo
het kappen van een eik  24 december 2022                                                               
Herikerweg 1, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling         27 december 2022 
nabij het adres Stoevelaarsweg 16, 
Markelo
het kappen van twee eiken 
(herplantverplichting)      28 december 2022
Hengevelderstraat ongenummerd, 
Goor
het uitvoeren van onderhoud aan het baarhuis-
je Joodse begraafplaats   28 december 2022                                                               
Brinkweg 1, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen 
in een veldopstelling       28 december 2022
Sloezenweg 1a, Ambt Delden
het kappen van een eik 
(herplantverplichting)     28 december 2022                                                               
Herikerweg ong., Markelo (schuin 
tegenover huisnummer 32, langs de 
Holtdijksche beek)

Vervolg         Reactie tot
het plaatsen van een telecommunicatiemast  
          29 december 2022
nabij het adres Beldsweg 4 en 5, 
Ambt Delden
het kappen van een eik  29 december 2022 
nabij het adres Stokkumervlierweg 4, 
Markelo
het kappen van een zomereik        
            29 december 2022
nabij het adres Haarweg 1
Ambt Delden, 
het kappen van een zomereik en een es
                                  29 december 2022
Zonnebloemstraat 14, Goor
het veranderen van een uitrit     
           30 december 2022                                                               
Sleutelbloem ter hoogte van de 
huisnummers 18, 20 t/m 34, 
78 t/m 94 en 53 t/m 69, Delden
het kappen van negentien sierkersen 
(herplantverplichting)            29 december 2022                                                               

xoe
Gemeentehuis gesloten 
op vrijdag 25 november

In verband met een personeelsbijeenkomst 
is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 25 
november aanstaande, vanaf 12.00 uur. 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met een besluit, 
dan kunt u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente. In dit bezwaarschrift zet 
u uiteen waarom u het niet eens bent met 
het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen 
zes weken na verzenddatum van het besluit 
worden ingediend. Als er zienswijzen zijn 
ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is 
voorbereid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure overgeslagen en kan direct be-
roep worden ingesteld. 

Beroep 
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u 
bent het niet eens met de beslissing op het 
bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes we-
ken na bekendmaking beroep instellen bij 
de rechtbank Oost-Nederland te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze 
rechtbank tegen besluiten die zijn voorbe-
reid met de uitgebreide procedure. Beroep 
kan dan alleen worden ingesteld als eerst 
een zienswijze is ingediend tegen het ont-
werpbesluit.

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk 
zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure
kan op eigen risico gebruik worden ge-
maakt van de vergunning (of het besluit). Als 
u dringende belangen heeft waardoor u niet 
kunt wachten op de beslissing of bezwaar 
of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen 
om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.
Bij een beroepsprocedure wordt een voorlo-
pige voorziening gevraagd bij de instantie 
die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. 
Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar in 
te dienen of beroep in te stellen. Als u van 
mening bent dat niet met een melding kan 
worden volstaan omdat een omgevings-
vergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burge-
meester en wethouders. Het verzoek moet 
zijn voorzien van datum, naam, adres en 
handtekening. Ook moet vermeld worden 
waarom u het niet eens bent met de mel-
ding. Wilt u een melding inzien, maak dan 
telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van 
de voorbereiding op een besluit en is niet 
vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de 
beslissing rechtstreeks uw belang treft. 
Nadat de vergunning is verleend kan daar-
tegen beroep worden ingesteld.   

Locatie waar de stukken 
ter inzage liggen    
De bovengenoemde aanvragen en beslui-
ten liggen op afspraak ter inzage bij het 
gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. 

Voor de openingstijden kunt de website 
(www.hofvantwente.nl) raadplegen of te-
lefonisch met 0547-858585. Postadressen 
Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 
7470 AB Goor.
Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie om te reageren 

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Holtdijk 3, Markelo
het vergroten en verhogen van een 
ligboxenstal
Goorsestraat 16, Hengevelde
het kappen van bomen

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

Datum
besluit

Naam

K. Bal16 november 2022

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 16 november 2022

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven 
bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij 
mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het adres: onbekend. 

De persoon die wij in het overzicht hieronder noemen heeft dit niet gedaan. Wij hebben een 
onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid ge-
geven. Daarom heeft ons college het voornemen de volgende persoon uit te schrijven uit de 
basisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend.

Voornemen ambtshalve wijziging gegevens verblijf en adres 
Wet basisregistratie personen (BRP)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Diepenheim
-  Ontheffing sluitingsuur op 27 november 
2022 tot 02.00 uur, Raadhuisstraat 8 (15-
11-2022)

Goor
-  Vergunning Goorse Winter- en Paarden-
markt op 17 december 2022, centrum. In 
verband hiermee worden de volgende ver-
keersmaatregelen genomen:

·  op vrijdag 16 december 2022 vanaf 12.00 
uur tot zaterdag 17 december 2022 18.00 
uur zal de Spoorstraat worden afgesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen.

·  op vrijdag 16 december 2022 vanaf 12.00 
uur tot zaterdag 17 december 2022 19.00 
uur zal de parkeerplaats aan de School-
straat (achter ThuisInn) worden afgesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen.

·  op vrijdag 16 december 2022 van 16.00 
uur tot zaterdag 17 december 16.00 uur 
zal de parkeerplaats op De Höfte in Goor 
worden afgesloten voor alle voertuigen in 
beide richtingen.

·  op zaterdag 17 december 2022 van 
08.00 uur tot 18.30 uur zal de Kerkstraat 
worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen, voor zover gelegen tus-
sen de kruising met de Wheeme en de krui-
sing met de Laarstraat (inrit parkeerplaats 
Reggehof).

·  op zaterdag 17 december 2022 van 07.00 
uur tot 19.00 uur zal de Grotestraat wor-
den afgesloten voor alle bestuurders in bei-
de richtingen, voor zover gelegen tussen 
de kruising met de Waterstraat en de krui-
sing met de H. Heijermansstraat.

·  op vrijdag 16 december 2022 vanaf 18.00 
uur tot zaterdag 17 december 18.30 uur 
zal een parkeerverbod worden ingesteld 
aan beide zijden van de Grotestraat, 
voor zover gelegen tussen de kruising met 
de Waterstraat en de kruising met de H. 
Heijermansstraat (inclusief parkeervakken)

·  op zaterdag 17 december 2022 van 07.00 
uur tot 18.30 uur zal een parkeerverbod 
worden ingesteld aan beide zijden van de 
Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de 
kruising met de Wheeme en de inrit par-
keerplaats Lidl (inclusief parkeervakken) 
(14-11-2022)

-  Vergunning Kerstkoopzondag op 18 decem-
ber 2022, Grotestraat. In verband hiermee 
wordt op 18 december 2022 van 10.00 
uur tot 19.00 uur de Grotestraat afgesloten 
voor zover gelegen tussen de Waterstraat 
en de H. Heijermansstraat (15-11-2022)

-  Standplaatsvergunning verkoop vis op elke 
dinsdag t/m zaterdag in het jaar 2025, 
2026 en 2027, De Höfte (16-11-2022)

Markelo
-  Vergunning Hessenheemcross op 27 no-
vember 2022, Potdijk 5 (14-11-2022)

-  Ontheffing geluid op 21 januari 2023, Bo-
venbergweg 4 (16-11-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 21 janua-
ri 2023, Bovenbergweg 4 (16-11-2022)

Stookontheffing
De volgende ontheffing is, onder het opleg-
gen van voorschriften, verleend voor het ver-
branden van gerooid en/of snoeihout buiten 
een inrichting:
- Luttekeveldweg 6a Markelo (16-11-2022)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening

•  Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 
twee parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen ter hoogte van 
de Kosterskamp 1 in Delden (23-11-2022)

•  Ontwerpverkeersbesluit voor het instellen 
van een eenrichtingsweg aan de Noorder-
hagen in Delden (23-11-2022)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

De volgende melding voor het overschrijden 
van de geluidsnormen is geaccepteerd:
-  Eetcafé de Burgemeester, Langestraat 73 
Delden op 19 en 25 november en 17 de-
cember 2022.

Melding Activiteitenbesluit                                                          

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Haverstraat 13, Markelo
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem
Grotestraat 55, Goor
het starten van een bedrijf

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven van vrijwilligers.
Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle 
tijdsbesteding hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen? 
Word jij enthousiast van onderstaande vacature of ben je als organisatie 
op zoek naar vrijwilligers?  
Neem dan contact op! www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

WINKELASSISTENT MET DUIZEND 
POTEN @ KRINGLOOPWINKEL 
ALFAYETTE

Vind jij het saai om altijd met 
hetzelfde bezig te zijn en bezorg 
jij klanten graag een fijn winkel-
moment? Dan ben jij de 
winkelassistent die wij zoeken!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Als winkelassistent ben je de spil van onze 
kringloopwinkel. Het ene moment prijs 
je nieuw binnengekomen spulletjes, het 
andere moment vul je de winkel aan en 
zorg je dat alles netjes en mooi tentoon-
gesteld is. Jij weet wat er allemaal in onze 
winkel te vinden is en bent het aanspreek-
punt voor onze klanten.  

Jouw profiel
• Je bent klantvriendelijk
•  Je vindt het leuk om meerdere taken te 

hebben
• Je hebt affiniteit met duurzaamheid

Straatnaamgeving De Breuker in Goor
 
Het College van B&W heeft op 18 oktober 
2022 besloten aan het gebied tussen de 
Schoolstraat en de Spoorstraat in Goor de 
straatnaam ‘De Breuker’ toe te kennen. 

Het besluit treedt in werking op 19 november 
2022.
U kunt het besluit inzien op onze website
www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Verkeersbesluiten

Melding incidentele festiviteit

Werkuren per week/maand
3 of 4 uur per week, in overleg. 
Op maandag, dinsdag of donderdag van 
10-13 uur of van 13-17 uur.

Wij bieden 
•  Een gezellig team, waarbij we aandacht 

hebben voor elkaar en samen trots zijn 
op waar we voor staan. 

•  Waardering voor ieders bijdrage in de 
vorm van uitjes en attenties

• 80% personeelskorting
• Reiskostenvergoeding

Doelstelling van de organisatie 
Kringloopwinkel Alfayette is een zelfstan-
dige maatschappelijke onderneming, die 
zorg draagt voor een milieubewust her-
gebruik van goederen en het terugwinnen 
van materialen.

De missie van Alfayette is werk maken 
door hergebruik. Dit bereiken we door ge-
bruikte spullen een tweede leven te geven. 
Alle gebruikte spullen die dagelijks bij 
onze kringloopwinkel binnenkomen, sorte-
ren we zorgvuldig. Het gaat om producten 
als kleding, schoenen, tassen, sieraden en 
veel meer.

Alfayette biedt iedereen de kans om mee 
te doen en zich te ontwikkelen.


