De voedselfiets

Etensresten inzamelen
Route




A

Maandag, woensdag en vrijdag
1 Thiemsland
2 Kastanjeplein
3 Gerardus Majella

09.30 - 10.00 uur
10.15 - 10.45 uur
11.00 - 11.30 uur

Etensresten uit de keuken (aardappelschillen,
groentenresten, koffiedik, theezakjes)
Etensresten na het eten (overgebleven vaste
etensresten, kippenbotjes, visgraat, eierschillen)

Vloeibaar voedsel (overgebleven soep, jus,
frituurolie)
Let op: voor compost hebben we ‘verse’ etensresten
nodig; dus niet langer dan 3 dagen thuis bewaren.

3
1

2

De gemeente verwerkt de etensresten tot
compost. Dat gebruiken we voor het groen in
onze stad.

Vragen? Kijk op www.hengelo.nl/voedselfiets of bel 14 074.
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Etensresten uit de keuken (aardappelschillen,
groentenresten, koffiedik, theezakjes)
Etensresten na het eten (overgebleven vaste
etensresten, kippenbotjes, visgraat, eierschillen)

Vloeibaar voedsel (overgebleven soep, jus,
frituurolie)
Let op: voor compost hebben we ‘verse’ etensresten
nodig; dus niet langer dan 3 dagen thuis bewaren.

B

Maandag, woensdag en vrijdag
1 Sterrentuin
2 Hengelose Es
3 Backenhagen

09.30 - 10.00 uur
10.15 - 10.45 uur
11.00 - 11.30 uur

2

1
3

De gemeente verwerkt de etensresten tot
compost. Dat gebruiken we voor het groen in
onze stad.

Vragen? Kijk op www.hengelo.nl/voedselfiets of bel 14 074.
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C

Maandag, woensdag en vrijdag
1 Swafert 1
2 Swafert 2
3 Kasbah

09.15 - 09.45 uur
10.00 - 10.30 uur
11.00 - 11.30 uur

Etensresten uit de keuken (aardappelschillen,
groentenresten, koffiedik, theezakjes)
Etensresten na het eten (overgebleven vaste
etensresten, kippenbotjes, visgraat, eierschillen)

Vloeibaar voedsel (overgebleven soep, jus,
frituurolie)

2

Let op: voor compost hebben we ‘verse’ etensresten
nodig; dus niet langer dan 3 dagen thuis bewaren.

1
De gemeente verwerkt de etensresten tot
compost. Dat gebruiken we voor het groen in
onze stad.

Vragen? Kijk op www.hengelo.nl/voedselfiets of bel 14 074.
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D

Maandag, woensdag en vrijdag
Thiemsland
1 De
Klokstee
2 Brinktoren
De Klokstee
3 Stadhuis

10.00 uur
09.30 - 10.15
10.15 - 11.00
10.45 uur
10.30
11.00 - 11.30 uur
11.15

3
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Etensresten uit de keuken (aardappelschillen,
groentenresten, koffiedik, theezakjes)
Etensresten na het eten (overgebleven vaste
etensresten, kippenbotjes, visgraat, eierschillen)

E

Maandag, woensdag en vrijdag
1 Stadhuis
09.30 - 10.15 uur
2 Enschedesestraat - Drienerstraat 10.30 - 11.00 uur
3 Humanitas
11.15 - 11.30 uur

1
2

Vloeibaar voedsel (overgebleven soep, jus,
frituurolie)
Let op: voor compost hebben we ‘verse’ etensresten
nodig; dus niet langer dan 3 dagen thuis bewaren.

De gemeente verwerkt de etensresten tot
compost. Dat gebruiken we voor het groen in
onze stad.

3

Vragen? Kijk op www.hengelo.nl/voedselfiets of bel 14 074.
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Etensresten uit de keuken (aardappelschillen,
groentenresten, koffiedik, theezakjes)
Etensresten na het eten (overgebleven vaste
etensresten, kippenbotjes, visgraat, eierschillen)

F

Maandag, woensdag en vrijdag
1
2
3
4

1

Wijkcentrum Slangenbeek
Bartimeus
Paul Steenbergenstraat
Wijkcentrum Hasseler Es

09.15 - 09.45 uur
10.00 - 10.30 uur
10.45 - 11.15 uur
11.30 - 12.00 uur

2

Vloeibaar voedsel (overgebleven soep, jus,
frituurolie)
Let op: voor compost hebben we ‘verse’ etensresten
nodig; dus niet langer dan 3 dagen thuis bewaren.

3
4

De gemeente verwerkt de etensresten tot
compost. Dat gebruiken we voor het groen in
onze stad.

Vragen? Kijk op www.hengelo.nl/voedselfiets of bel 14 074.

