
• Pop-up werkplaats
• beach clean-ups
• recycle stageplekken
• verkoop duurzame 
• souvenirs
• 16 juni t/m 28 juli 2021

streeft naar een inclusieve 
samenleving waar iedereen 

meetelt. Samenwerken aan een circulaire 
economie, door middel van het reduceren 
van afval en de ecologische voetafdruk; 
en natuurlijk een plastic-soep vrije oceaan, 
is wat ons drijft. www.juttersgeluk.nl

Geopend van 
16 juni t/m 28 juli

Elke woensdag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 u tot 15.30 u. Zaterdag en 
zondag op afspraak.

Passage 20, Zandvoort

Help je mee?  
Voor milieubewuste bezoekers van 
Zandvoort organiseren we samen met 
Liefs uit Zandvoort in deze periode een 
Plastic Soup walk. Kom eens langs als je 
als gastheer of gastvrouw wilt meehelpen. 

Kijk voor meer informatie over de Plastic 
Soup walk op: LiefsuitZandvoort.com

Juttersgeluk 
werkt in Zandvoort 
samen met:



        Recycle  
        werkplaats 
In onze tijdelijke werkplaats leer je hoe je van het 
geraapte plastic nieuwe producten kunt maken. 
Help mee met het hele proces. Leer welk plastic 
we gebruiken en hoe we er o.a. nieuwe zeep-
bakjes ervan maken. Een leuk, lokaal souvenir 
dat we vanuit de werkplaats verkopen aan 
milieubewuste bezoekers van Zandvoort. 

Kijk op www.juttersgeluk.nl/zandvoort 

      Waardevol werk 
Kom vrijblijvend eens langs bij onze tijdelijke 
werkplaats in de Passage 20 en kijk of het iets 
voor jou is. We vertellen je graag meer over 
onze waardevolle leer- en werkplek waar 
iedereen kan bijdragen aan een beter welzijn 
en een schoner milieu.

Elke woensdag, donderdag en vrijdag open van 9.30 tot 15.30 uur. 
Kijk voor meer informatie op: juttersgeluk.nl/waardevol-werk
 

      Beach 
      clean-ups 
Tijdens onze clean-ups rapen we alles wat niet 
op het strand thuishoort op. Zo wordt (plastic) 
afval grondstof, waar wij nieuwe producten van 
maken. Samen werken we aan een plastic-soep 
vrije oceaan en een plasticvrij strand. Jut of 
wandel een keer mee. 

Open juttersochtend 
Kom vrijblijvend een keer meedoen. Aanmelden is niet nodig. 
Verzamelen bij Passage 20. We beginnen met een kop koffie of 
thee. Daarna een uurtje het strand op. Na afloop kun je helpen 
met het materiaal sorteren en opruimen.

Woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur.
Vrijdagochtend van 10:30 tot 12:30 uur.

Bij Juttersgeluk 
doen we het samen.
'Om iets goeds te 
doen en iets goeds 
te ontvangen.'
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