
Wat zit er nog in jouw restafval? 
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Het is mooi om te zien dat het scheiden van afval steeds ‘normaler’ wordt. De deelnemers aan de 
actie 100-100-100 gooien alleen nog maar de echte ‘restjes’ bij het restafval en houden zo weinig rest 
over. Linda van Dort had vorige week nog maar 150 gram restafval.  
  
Aart van Boeschoten had deze week het minste restafval qua gewicht van de hele sessie. Het 
restafval van Martine Kruiswijk bestond vooral uit luiers. Zij heeft na alle zoektochten nog geen 
wasbare luiers gevonden voor oudere leeftijd. Irma Gondrie ruimde haar kastjes op wat veel restafval 
opleverde. Zij moet er niet aan denken wat het oplevert als zij de schuur onder handen neemt. 
Stem Maarssen hield vooral veel spullen over die niet naar de kringloop kunnen, bijvoorbeeld een 
kapotte klerenhanger.  
Barbara Jeurissen had meer restafval dan anders: een rubber tuinslang (2,4 kg) en een volle 
stofzuigerzak (580 gram).  
En natuurlijk de normale huishoudelijke afvalrestjes die niet in een van de andere bakken kunnen, 
zoals wikkels van chocoladerepen, chipszakken.  
 
Wist u dat … 
 dat de Utrechtse ontwerper, Mireille Geijsen, oprichter is van de i-did_slow fashion_movement. 

Een atelier dat designproducten maakt van restafval en een vakopleiding biedt aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 Milieu Centraal een afvalwijzer app heeft. Die is gratis te downloaden 
 glas oneindig vaak opnieuw kan worden gebruikt. Als het goed op kleur gescheiden wordt, hoeft 

er geen kwaliteitsverlies te ontstaan door het recyclen. Nederland produceert een miljard kilogram 
nieuw verpakkingsglas per jaar. Het grootste deel hiervan wordt gevuld geëxporteerd, zoals bier 
en tomatenketchup. Bij het maken van nieuw glas wordt zeshonderd miljoen kilogram 'oud' glas, 
ruim de helft, als glasscherven bijgemengd. 

 
 
Wij hebben het gehaald! Tijd voor een feest! 
Het is alweer bijna 100 dagen geleden dat wij inwoners opriepen om mee te doen met de 100-100-
100 actie. 80 deelnemers hebben de afgelopen maanden zoveel mogelijk afval gescheiden om zo min 
mogelijk restafval over te houden. En dat is prima gelukt! Tijd voor een feestelijke afsluiting met 
muziek, hapjes en drankjes.  
 
Andere geïnteresseerden in afvalscheiding uit uw kennissen- of familiekring zijn op deze avond ook 
van harte welkom. Het is immers niet alleen een afsluiting, maar ook een nieuw begin.   
 
Datum: 26 juni 2017 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: Theater 4en1, Schepersweg 6a, Breukelen 
 
Programma  
19.00 – 19.30 uur:  Inloop 
19.30 – 19.45 uur:  Welkom door Linda van Dort  
19.45 – 20.00 uur: Terugblik en vooruitblik  
20.00 –21.30 uur: Feestelijk samenzijn 
 
Meld u aan voor 25 juni via nanny.yap@stichtsevecht.nl. Ook belangstellenden uit uw kennissenkring 
zijn dus van harte welkom. Wij stellen het zelfs op prijs als u de moeite zou willen nemen hen voor 
deze bijeenkomst uit te nodigen. Alle deelnemers krijgen een duurzame herinnering mee als dank 
voor hun inspanningen. 
 


