Plastic Kingdom zet de Plastic Soep in de schijnwerpers
Zandvoort - Op donderdag 19 november om 17:00 uur opent wethouder Van Haeften
Plastic Kingdom, een statement tegen het roekeloze gebruik van plastic. Het kasteel van
2,5 meter hoog staat op het Gasthuisplein in Zandvoort en is opgebouwd uit plastic zonder
recycle code. Alle stukjes zijn door de jutters van Juttersgeluk de afgelopen jaren van het
strand geraapt. Samen met kunstenaar Ap Esenbrink maakten zij dit verlichte, interactieve
object.
Inspiratie voor een schone toekomst
In Plastic Kingdom zijn honderden gevonden zandvormpjes verwerkt. Het is een contrastrijk
onderdeel binnen de Zandsculpturenroute die zoals elk jaar op een schone, klimaatneutrale
manier tot stand is gebracht. Binnen de muren van het verlichte kasteel wordt duidelijk hoe
schadelijk plastic is voor het milieu en waarom recyclen zo moeilijk is. Het door Juttersgeluk
ontwikkelde circulaire zeeppakketje laat zien dat het wél kan. Het zeepbakje is gemaakt van
op het strand gevonden plastic en stimuleert mee te doen met de campagne ‘Our way to a
cleaner Zandvoort’. Tot slot krijgt de bezoeker tips voor een duurzamere levenswijze en
worden zij uitgedaagd zelf ideeën in te sturen om Zandvoort schoner en duurzamer te
maken.
Meer duurzame projecten in Zandvoort
Zowel de gemeente als Spaarnelanden initiëren verschillende projecten waarbij
duurzaamheid centraal staat. Zo start Spaarnelanden op donderdag 19 november een
educatieprogramma voor de leerlingen van alle lagere scholen in Zandvoort. De
gastdocenten van Plastic Circle leren de kinderen alles over de Plastic Soep en nodigen hen
van harte uit het kasteel te bezoeken samen met hun ouders. Juttersgeluk neemt de
kinderen in het voorjaar mee het strand op en maakt van de verzamelde doppen een
lampenkap voor elke school.
Plastic Kingdom is tot eind januari te bezichtigen op het Gasthuisplein voor het Zandvoorts
Museum.
----------- EINDE PERSBERICHT ------------Contact
Suzanne Klaassen (Stichting Juttersgeluk) – 06 577 34 209 - info@juttersgeluk.nl
Interviews
Persinterviews zijn in verband met de coronamaatregelen individueel en op afspraak.
Beeld
www.juttersgeluk.nl/pers
Sfeerimpressie (niet voor publicatie)
Over Stichting Juttersgeluk
Juttersgeluk is een beach cleanup-stichting (ANBI) die streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen
meetelt en meedoet. Samen zorgen voor een schonere zee, minder afval en hergebruik van waardevolle
grondstoffen. Dat is wat ons drijft. Innovatie en samenwerking is onze kracht. Juttersgeluk is een waardevolle
leer- en werkplaats voor mensen die om wat voor reden geen regulier werk (kunnen) doen, waar we samen de
kansen die de zee en het strand ons bieden, ontdekken en benutten. Juttersgeluk bestaat dit jaar vijf jaar.
www.juttersgeluk.nl - www.facebook.com/Juttersgeluk - www.instagram.com/juttersgeluk

Over Ap Esenbrink
Ap Esenbrink is in 1990 afgestudeerd aan de Kunstacademie AKI te Enschede. Aansluitend was hij werkzaam als
decorateur bij diverse film en tv-producties van Vpro Villa Achterwerk. Hij heeft diverse bekende horeca
gelegenheden ingericht en is daarnaast altijd actief gebleven in het maken van films, collages en objecten.
Over Plastic Circle
Plastic Circle ambieert met haar projecten mensen te stimuleren plastic te hergebruiken. Plastic afval is een
waardevolle grondstof waar nog mooie dingen van gemaakt kunnen worden. Door dit positief te benaderen,
gelooft Plastic Circle mensen bewust te kunnen maken van het probleem, maar ook van de waarde van plastic
afval. Plastic Circle ontwikkelt duurzame trajecten ter bevordering van plastic recycling en beloont de
doelgroep met een ludiek product. www.plasticcircle.nl - www.facebook.com/plasticcircleNL

