Stichting De Kunst Van Kringloop
Spoorstraat 33-35 2804 GW GOUDA
www.dekunstvankringloop.nl
info@dekunstvankringloop.nl
0182-359578
OPEN wo. tm za. 13-17u
daarnaast tevens op afspraak

ZE SMELTEN DE KAA(R)SEN:
We hebben altijd behoefte aan
kaarsvet restjes…. voor

Mocht je willen
helpen met
zulke kaa(r)sjes
produceren: laat
het ons weten!

(verjaars)feestjes en voor

RECYCLE KAA(R)Sjes
als op de foto----->

We maken er opnieuw iets leuks van:
Stichting De Kunst van Kringloop draait onafhankelijk van subsidies of fondsen. We zamelen de
spullen in die we een nieuwe bestelling geven, We hergebruiken van bliklipjes tot stropdassen. De
oproepjes worden vaak inspirerend gul beantwoord. Zo ook Relatiegeschenken van Laar: we
zochten afval-sleutelhangers om de sleutelringen van te gebruiken en we kregen niet alleen twee
dozen vol sleutelhangers, maar nog veel meer!.
Wijnmarkers als relatiegeschenkje?
We laten ons sponsoren en in ruil daarvoor hebben wij een leuk
recycle art aanbod: workshops, trainingen, en relatiegeschenkjes, leuke gadgets van sieraadjes tot meubels en
lichtobjecten.

Zaterdag 9 SEPTEMBER: zijn we te vinden op HET
WERELDFESTIVAL, er is van alles te beleven en wij gaan gratis
knutselen met afval vanaf 10.00u,
Groeneweg-Streekarchief = zijstraat Lange Tiendeweg: http://www.soggouda.nl/

Vrijdag 16 september:
wat maak je van verpakking?
tussen10-16u de kunst afkijken
bij Hoogvliet: http://bit.ly/q91xPa
Nieuwe Gouwe Oostzijde 2d

Van das naar tas:
‘spontaan overhandigde
Hoogvliets bedrijfsleider
John de Roos zijn stropdas
na het zien van de
stropdasjurk gemaakt door
Fee-Niks ‘

ZATERDAG 17 september: atelier is
dicht: wij zijn bij
DE GROENMARKT 12-17u op de
Parkeerplaats
van Verpleeghuis Bloemendaal: daar papierbloemen
met een bloemzaadhart en WILD BREIEN met plastic TASJES
http://bit.ly/ocITpK

We
vragen
de broek
van uw lijf

INZAMELING

100*/. JEANY

TREKLIPJES VAN BLIKJES: we krijgen er geen
genoeg van….de sluitingen van blikjes
STROPDASSEN FEE.NIKS maakt op bestelling van
stropdassen jurken,giletjes,tassen van stropdassen
KAARSVET restjes
JEANS
HAAK-en BREINAALDEN
Zeepjes
Knopen

OPROEP: meewerken?

let op de agenda op de site en Twitter: er komen meewerkersdagen aan: je leert en maakt gratis
RECYCLE ART voor in het atelier: wat dacht je van gezellig met z’n allen papierfiligraanhangers
rollen………………………… en

23 sept vanaf 14.00 u LP tassen maken!

www.dekunstvankringloop.nl

SINGLE RECORD BAG by SASKIA
TWITTER JE MEE? Volg deze link:

DeKvKl

