GIESSENBURGSE WINKELS, HORECA EN VERENIGINGEN GAAN VOOR DUURZAAM!
Lees hier meer over de (kortings)acties die zij gedurende de Duurzaamheidsweek allemaal doen:

ACTIES RONDOM PLASTIC:
Albert Heijn
•
•

Op zaterdag 23 maart deelt AH gratis verszakjes uit. In de verszakjes kun je brood, onverpakte groente en fruit
kwijt. Deze zakjes zijn van nylon of katoen en kunnen gewassen worden. Je kunt het zakje steeds weer gebruiken
Wist u dat u bij aankoop van te wegen groente en fruit in een verszakje standaard 7 gram korting krijgt van AH?

G&W GezondheidsDrogist Flach
•
•

In de week van de duurzaamheid verkoopt de drogist Dopper drinkflessen (€12,50 per stuk), keuze uit diverse
kleuren + gratis linnen tas
“Van buiten en van binnen schoon”. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart ontvangt de klant een gratis Alka thee
proefsachet

Slagerij Bouter
•
•
•

Wie met zijn pan komt en de leus roept ‘’wij willen geen plastic soep , maar erwtensoep“ krijgt van Slagerij
Bouter 1 liter soep gratis!
In de week van de duurzaamheid doet de slager geen plastic tussen de vleeswaren, maar verpakt dit in papier
Tot slot biedt de slager papieren zakken aan als alternatief voor plastic zakken

Speciaalbakkerij van der Grijn
•

De bakker biedt gedurende de duurzaamheidsweek alternatieve, duurzamere verpakkingen aan in plaats van
plastic.

Speciaal4jou
•

LYVA’S Tapparfum
In het kader van duurzaamheid is Lyva’s gestart met Tapparfum. Lyva’s is net als vele van ons, groot fan van
parfum, geuren en lekker ruiken. Maar waarom is het toch zo duur en waarom iedere keer een nieuwe fles?
Daar is Lyva zich in gaan verdiepen. En ze is tot de conclusie gekomen dat de parfum zelf helemaal niet ZO duur
is. Je betaalt eigenlijk voor de dure marketing die eromheen zit. “Wij van Lyva’s TapParfum vinden dit zonde voor
het milieu en uw geld en bieden daarom een goede oplossing! Zeer hoogwaardige parfum, waarmee we
concurrerend zijn met alle grote parfumhuizen tegen een eerlijke prijs en hervulbare flesjes! Dit betekent geen
extra’s, geen dure promotiekosten. Bij ons is het, je betaalt voor het product. Tijdens de week van de
duurzaamheid krijgt u 15% korting op de prijs van een nieuw flesje parfum”
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Speciaal4jou (vervolg)
•

Circulair Speelgoed van Thuis recycling.nl (dit is vanaf 23 maart te koop bij Speciaal4jou)
Lever je plasticdoppen in bij Speciaal4jou en maak kans op een toepasselijke prijs! We kennen allemaal de term
plasticsoep. Hier kunnen we zelf ook iets aan doen! Lever je plastic doppen in zodat deze kunnen worden
geupcycled voor het goede doel. Je kunt jouw plastic doppen van zaterdag 23 maart tot en met zaterdag 30
maart inleveren bij Speciaal4jou op de Dorpsstraat. Hier staat een speciale bak om je plastic doppen in te
storten. De doppen worden gebruikt als donatie aan een goed doel en leveren jou ook nog wat op! Breng jij
meer dan 5kilo aan doppen, ontvang je gratis een setje Clip-it’s. Deze zijn gemaakt van plastic doppen en
bedoeld om zelf creaties te maken van plastic doppen, Dit kan zelfs in combinatie met LEGO! Ben je
nieuwsgierig? Kom dan kijken bij Speciaal4jou. Vertellen je er graag alles over! Aan het einde van de week
maken we bekend hoeveel doppen er zijn opgehaald voor het goede doel!

•

Bouw jouw duurzaamheidsidee van herbruikbare materialen bij Speciaal4jou.
Heb jij ook een duurzaamheidsidee bedacht voor het dorp Giessenburg? Kom deze op woensdag 27 maart zelf
bouwen bij Speciaal4jou. Op woensdagmiddag kan je hier terecht om je ontwerp te bouwen van karton en
gebruikte verpakkingsmaterialen. Tijdens de bouwmiddag kan je leuke prijzen winnen en na afloop worden de
mooiste bouwwerken tentoongesteld in de winkel!

Voetbalvereniging Peursum
De voetbalvereniging gaat in de duurzaamheidweek zo min mogelijk plastic bekers gebruiken. Dit kan al oplopen tot
450 stuks! Het plastic wat ze nog hebben, maken ze op om vervolgens over te gaan op karton.

Tennisvereniging Giessenburg
Er wordt tijdens de week geen koffie geschonken in plastic bekers en tijdens het krokustoernooi worden geen
wegwerpflesjes uitgedeeld.

Harrewijn Groenvoorzieningen
Lever 23 maart voor 14:00 uur een tuintegel in bij de Dorpskamer en ontvang gratis een vlindervriendelijke plant,
aangeboden door Harrewijn Groenvoorzieningen.
LET OP: Wegens succes is de actie verlengd. U kunt ook nog op zaterdag 30 maart uw tuintegel in leveren voor een
gratis vlindervriendelijke plant. U kunt dit doen tussen 10.30 en 12.00 uur op de markt.

Technisch Centrum Cor Verhoeven
Levert u op 23 maart een gloeilamp in bij Technisch Centrum Cor Verhoeven dan ontvangt u 25% korting op led
verlichting!
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ANDERE DUURZAAMHEIDSACTIES:
Miek-Kado
Woensdag 27 maart wordt er s middags tussen 13.15-14.15 uur en 14.30-15.30 uur een natuur-speur-ontdekactiviteit georganiseerd. Deze activiteit is voor kinderen van groep 4 t/m groep 8 en zal op verschillende locaties in
het dorp zijn (Welkoop en Miek-Kado).
Op zaterdag 30 maart kunnen de kinderen tot met groep 3 met een schoongemaakt leeg pak melk of pap(met
draaidop) naar Miek-Kado komen. Daar helpen ze de kinderen om er een ‘tuintje’ van te maken, door er grond in te
doen en zaadjes.
Dagboerderij De Hoeff
Op dagboerderij De Hoeff zijn meer dan honderd bloembommen gemaakt. Deze worden op zaterdag 23 en zaterdag
30 maart door clienten van De Hoeff op de markt uitgedeeld.
De bloembommen bestaan uitsluitend uit zaden van inheemse planten die goed zijn voor insecten en dan met name
wilde bijen. Als je jouw bloembom ergens neergooit, heb je grote kans dat een aantal van de onderstaande
plantensoorten zullen opkomen:
Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone
spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur,
Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood
zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus,
Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke, Aartsengelwortel, Fijnstraal, Guldenroede, Hartgespan, Heemst, Kaardenbol,
Kaasjeskruid, Kattenstaart, Koolzaad, Korenbloem, Look zonder look, Mariadistel, Munt, Ooievaarsbek, Ossentong,
Salvia, Sint Janskruid, Slangenkruid, Tijm, Valeriaan, Wilde marjolein, Wilgenroosje en Witte honingklaver

Speeltuinvereniging Kindervreugd
Bij Speeltuinvereniging Kindervreugd zijn door kinderen insectenhotels gebouwd die onder andere tijdens de week
zullen worden opgehangen.

Ewasterace
Heeft u kapotte elektrische apparaten dan kunt u deze vanaf maandag 25 maart laten ophalen door kinderen van
groep 7b/8b van De Hoeksteen. Zij doen namelijk mee aan een EWASTERACE. De spullen worden gerecycled voor
hergebruik. In het dorp hebben de kinderen posters opgehangen. Ook kunt u via www.ewasterace.nl uw goederen
aanmelden.

