
De Nieuwe
Schillenboer
• Snel en eenvoudig uw groente-, fruit- en
 etensresten (GFE) scheiden.
• Nieuwe manier van inzamelen speciaal 
 voor appartementen.
• Kies uw gratis GFE-bakje voor in de keuken.
• Help mee om waardevolle grondstoffen uit
 uw keukenafval te halen!

Van GFE naar compost
Gooit u uw groente-, fruit- en etensresten (GFE) bij het restafval? 
Zonde! Want GFE is een waardevolle grondstof voor allerlei nuttige 
producten, zoals compost, groen gas, biomassa en vloeibare CO2.

Door uw GFE-afval te scheiden, helpt u mee om de hoeveelheid
restafval kleiner te maken. Dat is goed voor het milieu, maar helpt ook 
om uw kosten te verminderen. U heeft immers veel minder restafval.

Groente-, fruit- en etensresten scheiden: makkelijker dan ooit
Wij begrijpen dat afval scheiden voor iedere woonsituatie mogelijk 
moet zijn. Daarom introduceert Cyclus samen met de gemeente Gouda 
speciaal voor bewoners van appartementen: de Nieuwe Schillenboer. 

Net als vroeger komt de Nieuwe Schillenboer bij u langs voor de flat. 
Zo maken we het voor u een stuk makkelijker om uw GFE-afval 
te scheiden en uw hoeveelheid restafval te verminderen. 



De Nieuwe Schillenboer: zo simpel werkt het
• U kiest uw eigen GFE-bakje voor in de keuken.
• U ontvangt gratis een rol biologisch afbreekbare zakjes voor in
 het GFE-bakje. 
• Bij het koken, afruimen, of het schillen van bijvoorbeeld een appel,   
 doet u de schillen en restjes in uw GFE-bakje.
• Iedere maandag, woensdag en vrijdag komt de Nieuwe Schillenboer   
 langs om uw GFE in te zamelen. U zet uw volle bakje bij uw voordeur,  
 en de schillenboer maakt deze leeg.

In week 36 en 37 komen we bij u langs om een bakje uit te kiezen.

De Nieuwe Schillenboer is een initiatief van Cyclus en de gemeente 
Gouda. Meer weten? Kijk op www.cyclusnv.nl/schillenboer

Kies uw eigen GFE-bakje
U weet zelf natuurlijk het beste welk GFE-bakje in uw keuken past. 
Daarom laten we u graag kiezen uit deze drie mogelijkheden:

Optie 1 > 2,2 liter Optie 2 > 6 liter Optie 3 > 10 liter

Daarom laten we u graag kiezen uit deze drie mogelijkheden:

Optie 3 > 10 liter


