
Circulair textiel? Ontdek het bij 013 circles! 

	

Wat gebeurt er met textiel uit de textielbak? Hoe kun je 
kleding langer gebruiken? Kun je textiel upcyclen tot kunst of 
hippe kleding? Hoe voelen gerecyclede vezels? En wat kun je 
eigenlijk allemaal van textiel maken? 
 
Tilburg is van oudsher een textielstad en in en om de stad is nog 
steeds veel bedrijvigheid rondom textiel. De textielsector is 
wereldwijd echter één van de meest vervuilende sectoren. Voor de 
gemeente Tilburg een goede reden om juist daarom met de 
verduurzaming van deze sector aan de slag te gaan. Tilburg gaat 
voor circulair textiel ! 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://tilburgcirculair.nl/013circles/	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Na in de maand oktober gezamenlijk met de diverse partners de pop-up 
store van 013 circles te hebben gedraaid volgt vanaf 14 november a.s. de 
tweede fase van 013 circles. Het is een doorstart die voornamelijk wordt 
gevormd door de beschikbare ruimte en faciliteiten opnieuw te vullen vanuit 
hetzelfde concept zonder de winkel die werd gevuld door Tante Pollewop en 
La Poubelle. Er komt meer aandacht voor educatie en derhalve is er speciaal 
lesmateriaal ontwikkeld. Over de veranderde opzet gaat dit document.  

Lesbrief voor de basisschool  
en het middelbaar onderwijs 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

013Circles 
 
Tijdens de maand oktober opende een tijdelijke 
winkel 013Circles aan de Nieuwlandstraat 21 in 
Tilburg een winkel met een sterk programma 
voor consumenten en professionals op het gebied 
van circulair textiel. Hiermee kregen bedrijven en 
organisaties uit de regio een platform en werd 
het voor consumenten makkelijker en 
aantrekkelijker om circulair te consumeren. De 
winkel is na 27 oktober tijdelijk gesloten, maar 
gaat op 14 november weer open.  
 

Duurzame doelen 
 
Verschillende doelen wil de organisatie van 
013Circles bereiken: 
 

1. Tilburgers, met uitstraling naar Brabant en 
de rest van Nederland gaan bewuster om 
met de aanschaf, gebruik en hergebruik 
van textiel.  

2. Er vindt een start plaats van een 
samenwerking tussen onderwijs, 
ondernemers en overheden op het gebied 
van circulair textiel.  

3. Op termijn is er 5% minder textiel bij het 
restafval in Tilburg (er wordt nu jaarlijks 8 
kilo per inwoner onnodig weggegooid bij 
het restafval).  

 
013Circles is tevens een pilot voor een 
permanent centrum rondom circulair textiel. 
 

Wat kunt u in de pop up winkel 
van 013 verwachten? 

 
1. Een educatief programma voor scholen 

verzorgd door studenten van  
2. Creatieve workshops voor iedereen 
3. Een winkeldeel waar kleding niet wordt 

verkocht maar wordt ‘geswapt’ (kleding 
kan worden omgeruild) 

4. Een atelier waar recycling en upcycling van 
textiel wordt uitgevoerd in samenwerking 
met en in opdracht van de klant. 

 



 

 

Tijdens een bezoek aan 013 Circles kunt u gebruik maken van de 
educatieve ruimte in onze pop up winkel. Hier kunt u: 
 
M.b.v. de diverse educatieve middelen 
die aanwezig zijn in de winkel het 
verhaal (laten) vertellen over het belang 
van circulaire textiel. Hiervoor 
beschikken wij over de volgende 
middelen: 
 

• Een laptop, beamer en scherm 
• Een lesruimte met ongeveer 25 stoelen 

waar u uw verhaal of film kunt laten 
zien en het gesprek met de leerlingen 
kunt voeren. 

• Een creatieve hoek waar leerlingen 
kunnen knutselen met textiel. Hiervoor 
zijn verschillende workshops mogelijk. 
(overleggen) 

• Een atelier met naaimachines om 
eventuele technische handelingen te 
ondersteunen. 

 
Onder begeleiding van de studenten van 
de school voor Mode van  
kunnen uw leerlingen: 
 

• Een creatieve workshop volgen 
• Een educatieve puzzeltocht uitvoeren 

met vragen over het onderwerp.  
• Een surprise maken voor sinterklaas of 

kerst 
• Ervaren wat het begrip ‘swappen’  

inhoudt. Hiervoor nemen de leerlingen 
zelf kleding mee die niet meer wordt 
gedragen omdat het b.v. te klein is of 
omdat het overcompleet is. Dit 
onderdeel wordt begeleid zodat de 
meegebrachte kleding met een goed 
gevoel kan worden omgeruild en iedere 
leerling tevreden met een nieuw stuk 
(‘kleding met ervaring’) naar huis 
vertrekt. 

  



 
 

 

 
 

We zijn blij om weer te kunnen starten op 12 
november en gaan met de winkel weer open op 14 
november. We blijven nu open tot aan de kerst! 

Het atelier is in bedrijf op maandag en dinsdag van 9 tot 17.00 uur. Op 
deze dagen werkt het team van de school voor Mode van ROC Tilburg aan 
opdrachten voor- en op afspraak met klanten en bereiden zij de workshops 
voor. 

De winkel is voor Swappen (=kleding ruilen) open van woensdag t/m 
vrijdag van 10 tot 18.00 uur. 

De workshop- en educatieve ruimte voor lessen met scholen 
of andere activiteiten kan slechts op afspraak worden gereserveerd. Als u 
geïnteresseerd bent in een les of workshop bij 013 circles neem dan zo snel 
mogelijk contact met ons op want vol = vol. 

Hiervoor kunt u mailen met: 013circlestilburg@gmail.com 

 

 

 

1. Voor speciale opdrachten voor- en met klanten wordt vooraf een 
financiële vergoeding of bijdrage afgesproken. 

2. Voor het ‘swappen’ van kleding in de winkel werken we met een 
puntensysteem. Dat wordt u ter plekke uitgelegd. U kunt uiteraard 
alleen kleding mee nemen uit de winkel als u zelf ook iets inbrengt. 

3. Voor het  volgen van workshops in het atelier of de workshopruimte 
wordt een vrijwillige vergoeding gevraagd 

4. Voor scholen wordt een vast tarief berekend van 50 euro per groep 
van maximaal 25 kinderen. Bij meer kinderen zal er een bedrag van 
3 euro per kind aan worden toegevoegd. Deze 
bedragen zijn inclusief het gebruik van materiaal.  
 

NB. Wij werken kostendekkend en met hergebruik van 
materialen. 

 



 

 

 

Wat gebeurt er met textiel uit de textielbak? Hoe 
kun je kleding langer gebruiken? Kun je textiel 
upcyclen tot kunst of hippe kleding? Hoe 
voelen gerecyclede vezels? En wat kun je eigenlijk 
allemaal van textiel maken? Dit zijn de vragen die we samen met 
jou bij 013 circles bespreekbaar willen maken zodat jij op een 
andere manier naar textiel en kleding kunt gaan kijken en zodoende 
de overproductie van textiel kunt beïnvloeden in de toekomst. 
Want….. wist jij dat de productie van textiel en mode een van de 
meest vervuilende industrieën is op onze aarde? 
 
Op deze en de volgende pagina’s zijn stappen beschreven die kunnen 
worden geïntegreerd in de lessen die wij aanbieden. De school kiest de 
stappen die voor hen het meest aansluiten bij de leeftijd en leerervaringen 
van de kinderen – leerlingen- studenten. 
 

Stap 1: Starten van een vraaggesprek/discussie 
Mogelijke vragen:  

• Wat doe jij met jouw oude kleding als je het niet meer draagt? 
o Weggooien in de vuilnisbak 
o Weggeven aan iemand anders 
o Verkopen via marktplaats 
o Ruilen met iemand anders 
o In een kledingcontainer langs de weg stoppen 
o Wegbrengen naar een kringloopwinkel 
o Opsparen en meegeven met een ophaalactie voor goede doelen 
o Ik maak er poetsdoeken van 
o Ik maak er iets anders van of pimp het op 

 
• Waarom doe jij je kleding weg? 

o Omdat het kapot of versleten is 
o Omdat het niet meer past 
o Omdat er een vlek in zit die ik er niet uitkrijg 
o Omdat het uit de mode is 
o Omdat iemand anders hetzelfde heeft en ik het daarom niet 

meer aantrek 
o Omdat mijn kast veel te vol hangt 
o Gewoon omdat ik iets nieuws wil 
o Omdat het niet meer bij mijn leeftijd past 



 
• Wanneer koop jij nieuwe kleding? 

o Als ik ‘zin heb in iets nieuws’ 
o Als er een speciale gelegenheid is 
o Als een kledingstuk aan vervanging toe is 
o Gelijk als ik mijn salaris heb ontvangen, ik houd nl. van shoppen 
o Ik kijk altijd of er iets is wat ik leuk vind en koop snel iets nieuws 
o Ik let altijd op koopjes en op de uitverkoop 
o Als ik me somber voel dan vrolijk ik mezelf op 

 
• Waar koop jij jouw kleding? 

o Overal waar iets leuks te vinden is 
o Ik ga vooral naar de goedkope winkels zoals H&M of Primark 
o Ik heb een favoriete winkel, nl. …………. 
o Ik houd niet van winkelen maar bestel mijn kleding online 
o In een tweede hands kledingwinkel 
o Vintage kilo sale (evenement via facebook) 
o Op de markt want daar is het sowieso goedkoop 

 
• Heb je wel eens iets gekocht waar je later spijt van had? 

 
• Hoe vaak koop jij kleding en hoeveel geef je gemiddeld per maand uit 

aan kleding? 
 

• Koop je wel eens tweede hands kleding? Wij noemen dit voortaan 
‘kleding met ervaring’  kun jij ook bedenken waarom? 
 

• Kijk je wel eens in het was etiket in je 
kleding? Wat staat daar op? 
 

o Waar is het kledingstuk 
geproduceerd? 

o Wat is de samenstelling van de 
stof? 

o Hoe moet je het wassen en mag 
het in de droger? 

 
o Staat er iets nog iets bijzonders in 

het etiket? 
 

  



Stap 2: Tijdlijn uitzetten over inzamelen van textiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 3: RE –  
Een uitleg van termen die te maken hebben met de R-ren in relatie tot de 
circulaire economie. Waarom gebruiken we zo graag het woordje ‘re-‘ ? Het 
betekent in het Nederlands ‘her-‘ dus geeft aan dat iets opnieuw gebeurt. 
Dus bespreken we er een aantal in de vorm van een spel wat kan worden 
gespeeld, afgestemd op verschillende leeftijden. 

1. recycle & upcycle  
Recycling is het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets 
anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw 
wordt gebruikt zonder het daarbij in grondstoffen te scheiden.  

Upcycling is het hergebruiken van materialen en er iets met meer ‘waarde’ 
van maken. Upcyclen kost minder energie dan recyclen en inspireert tot 
duurzamer gedrag. 

2. Reduce 
Reduce wijst natuurlijk op het reduceren van het gebruik van materialen. 
Onnodige productie met daaraan gekoppeld een overschot waar niemand 
meer raad weet. Het begint bij ‘produceren’ n.a.v. de vraag. 

3. Renew 
Renew is letterlijk het vernieuwen van een product. Vaak spreekt men dan 
in de branche over refurbished 

4. refurbish 
Refurbished is het controleren, renoveren en schoonmaken van een 
product. Refurbished betekent letterlijk vanuit het Engels vertaald 
‘gereviseerd’. Het zijn producten die retour zijn gekomen omwille van 
diverse redenen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn geweest van voorraad 
overschotten, technische defecten of een inruilprogramma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stap 4: Bekijken van samengesteld filmpje van Amy, 
een studenten van de school voor Mode, ROC Tilburg.  
Zij heeft een aantal Youtube filmpjes aan elkaar geplakt tot een filmpje van 
ongeveer 20 minuten. Zij heeft, waar nodig, gezorgd voor ondertiteling. 

In dit filmpje wordt goed belicht hoe er op dit moment met mode wordt 
omgegaan in de productie van b.v. een T-shirts, het winkelgedrag van de 
consument, de noodzakelijke veranderingen voor winkels en uiteindelijk het 
probleem van de plastic soup en de vervuiling waar we zelf iets aan mogen 
gaan doen. 

Naar aanleiding van dit filmpje volgt er een gesprek met de kinderen – 
leerlingen – studenten. Het zal worden afgestemd op de leeftijd van de 
bezoekers. 

 

Stap 5: Overstap naar het gebruik van plastic en ‘The 
plastic soup’ 
Dit onderdeel moet nog verder worden uitgewerkt en dit zal in overleg met 
de desbetreffende school gebeuren. 

Hierbij denken we aan een praktische workshop waarin het hergebruik van 
bestaande plastics centraal staat. Tijdens de workshop kan er o.a.  
gesproken worden over het hoe en waarom van het belang tot verminderen 
van de hoeveelheid plastics in onze maatschappij. 

  



Stap 6: workshopmogelijkheden worden afgestemd 
op de leeftijd en achtergrond van de kinderen. 
voor de basisschool: 

• knutselen met textiel;  
kerstversiering maken  

• knutselen met textiel;  
surprise maken in de vorm van een kussen.  
 
Bij de naaitechnische vaardigheden wordt 
de leiding genomen door de studenten van 
de school voor Mode 

voor het middelbaar onderwijs: 

• ‘Paint en Pimp your Pants’ 

Neem je oude jeans en geef hem 
een nieuw leven 

 
• ‘Revive your pullover’ 

Neem b.v. eens 2 shirts en maak 
er een nieuwe creatie mee! 

 

 

  



Stap 7: kledingswap 
 

In de winkel van 013 circles is op dit moment een 
permanente collectie kleding aanwezig die wordt geleverd 
door het Awearness Kollektif.  

https://www.awearnesskollektif.com/ 

Facebook en Instagram: awearnesskollektif 

 

Dit kollektif wil het ruilen en hergebruiken van kleding gemakkelijker 
maken. Zij schreven het volgende: “Het is van belang dat de 
consument zich bewust wordt van de schadelijke 
gevolgen van ons koopgedrag”.  
Zij organiseren  ‘kledingswaps’, lezingen en workshops. Ook zetten zij in op 
acties en voeren zij campagne voor dit goede doel.  

Zij hebben gedurende de actiemaand oktober deze kledingswap heel 
succesvol neergezet. Daarom hebben wij dit opgenomen in de winkel van 
013 circles en tot aan de kerst een fysiek ruilpunt gecreëerd. 

 

Met de deelnemers aan de workshop kan een ‘groepsswap’ worden 
georganiseerd wat wordt (be-)geleid door de studenten van ROC Tilburg. 



Om het swappen zo gemakkelijk en leuk mogelijk te maken, werken wij aan 
het opzetten van swappunten in het hele land. Ook in Tilburg willen zij een 
vast swappunt opzetten. 

Voor het omruilen van de meegebrachte kleding wordt het onderstaande 
puntensysteem toegepast. Hiervoor ontvang je op de swap een 
puntenkaart. Zie hiervoor ook de informatie op de website van het 
Awearness Kollektif. 

1 punt 
Basic tops/hemdjes, leggings, maillots, riemen, sjaaltjes en mutsen 

2 punten 
Mooie tops, T-shirts, shirts met lange mouwen, polo’s, shorts, dikkere 
sjaals en hoeden 

5 punten 
Lange broeken/jeans (ook kortere mannenbroeken), blouses, tunieken, 
truien, sweaters, vesten, jurken, broekpakken, blazers, colberts, jasjes en 
schoenen van mindere kwaliteit 

10 punten 
Jassen, schoenen en tassen (alleen bijzondere items en/of van goede 
kwaliteit) 

NB. Een kledingswap kan met alle leeftijden. Van basisschool tot en met 
de middelbare en van MBO tot HBO. Bij het swappen met kinderen is 
echter extra begeleiding vanuit school of ouders zeer wenselijk! 

  



 

 

Op een swap avond kwam een van de deelnemers met een van haar 
lievelingsjurkjes aan. Het was haar te klein geworden maar het was té 
zonde om het in de kast te laten hangen vertelde zij. Terwijl ze het jurkje 
inleverde vertelde ze hoe moeilijk ze het vond om er afstand van te doen 
want ze had er hele goede herinneringen aan! 

Vanuit de winkel werd er direct al ‘gegluurd’ naar het bijzondere jurkje. 
Zou het wat zijn? Het was duidelijk een maatje ‘small’  dus voor de 
meesten viel het al af maar dat gaf niets, er waren genoeg andere 
bijzondere kledingstukken meegebracht. 

Op een gegeven moment liep er een jonge 
vrouw door de winkel met het bijzondere 
jurkje aan. Het paste haar perfect! Ze 
bekeek zichzelf bewonderend in de spiegel 
en was helemaal ‘verkocht’. De vorige 
eigenaresse was ook nog in de winkel op 
zoek naar iets leuks en ze zag ‘haar jurkje’ 
voorbij komen. Ze liep direct op de jonge 
vrouw af en begon enthousiast te vertellen 
hoe leuk het stond en welke bijzondere 
herinneringen zij had aan het jurkje. Binnen 
een paar minuten waren de twee vrouwen in 
een heel leuk gesprek verwikkeld. Ze 
wisselden ervaringen uit en uiteindelijk bleek 
‘de waarde van het jurkje’ behoorlijk te zijn 
gestegen! Het was niet meer slechts een 
apart jurkje maar een jurkje met 
ervaring! Het vertelde een compleet 
verhaal en ging mee met de nieuwe 
eigenaresse voor een nieuw avontuur! 

	

Een waar 
gebeurd 

verhaal… 

Ook een SWAP meemaken? 

Kom dan op woensdag – donderdag of vrijdag tussen 10 en 18.00 uur met je 
kleding naar onze winkel op de Nieuwlandstraat 21 te Tilburg.  Onze tijdelijke 
pop-up store is open tot en met 21 december 2018! 

Een speciale avond organiseren? Dat kan ook! Bel met 06-14840582 


