Beste deelnemer,
Het is bijna zover: de startbijeenkomst van het project 100-100-100 in Vlaardingen. Jij bent een van de
100 huishoudens die deelneemt aan dit bijzondere experiment en daarom nodigen wij jou en eventuele
gezinsleden van harte uit aanwezig te zijn op:
ZATERDAG 25 MAART 2017*
Inloop tussen 13.00 en 15.00 uur
bij Irado, Fokkerstraat 550 in Schiedam

We ontvangen je graag tussen 13.00 en 15 uur (inloop) met koffie, thee of een frisdrank en wat lekkers.
Op drie momenten om 13.30 uur, 14.00 uur en 14.30 uur leggen wij uit wat er precies van je wordt
verwacht en geven we een uitgebreide toelichting over het gebruik van het platform.
Tijdens de startbijeenkomst maak je kennis met de andere deelnemers en ontvangt je tevens je digitale
weeghanger. Dit is een belangrijk hulpmiddel om de wekelijkse hoeveelheid restafval te wegen. Tevens
zijn er diverse informatiestand met informatie en handige tips en trucs om afvalvrij te leven.
Uitleg platform
Het platform vlaardingen.100-100-100.nl is het kloppend hart van het project. Hier vul je wekelijks je
weeggegevens in en kun je je resultaten van de weekopdrachten invoeren Via het platform houd je ook
contact met de andere deelnemers. Door het geven van tips en het stellen van vragen help je elkaar zo
min mogelijk afval over te houden. Je staat er dus niet alleen voor. En ook deskundigen zullen je via het
platform ondersteunen.
Ik ga voor minder restafval
Jouw aanwezigheid stellen we zeer op prijs. Want tijdens de startbijeenkomst vragen we je je
handtekening te zetten waarmee je aangeeft voor minder restafval te gaan. Een mooie belofte om 100
dagen afvalvrij te leven.
Vragen?
De 100 dagen starten op maandag 3 april en eindigen op woensdag 12 juli 2017. Tijdens de
startbijeenkomst zijn Elke, Diana, Sonja en Petra van het projectteam 100-100-100 zijn aanwezig om je
op weg te helpen om 100 dagen lang afvalvrij te kunnen leven. Vragen over afval scheiden en afval
voorkomen kunt je direct aan hen stellen.
*Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de startbijeenkomst in Schiedam te bezoeken, dan kun je op 25
maart tussen 10 – 12 uur de benodigde informatie en weeghanger afhalen bij de informatiemarkt van
Irado bij de Milieustraat in Vlaardingen: Kreekweg 76.
Tot ziens op 25 maart !!!
Projectteam Vlaardingen 100-100-100
vlaardingen@100-100-100.nl
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