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In Nederland staat de zomer vaak in het
teken van de zon. Te veel, te weinig, het
is te warm of te koud, en als de zon er dan
is, zal het vast wel weer gaan onweren. Wij
Nederlanders lijken een soort haat/liefde
verhouding met de zon te hebben. Toch
gooien wij vaak bij de eerste zonnestralen
onze jas uit en proberen we zoveel mogelijk zon ‘te pakken’.
In deze zomer-editie van de Amersfoort Bespaart staan zoveel leuke uitjes waarbij de
zon heel goed van pas zou komen. En als u
dan op pad gaat, smeert u zich dan goed in!

Zonnebrandcrème
Dure of goedkope zonnebrandcrème?

Hoeveel kost het eigenlijk om goed beschermd te
zijn tegen de zon? Uit het onderzoek van tv-programma De Rekenkamer blijkt (aflevering ‘Wat
kost zonnebrand?’ juni 2013) dat goedkope zonnebrand met factor 30 u net zo goed kan beschermen als dure zonnebrand met factor 30. Duurdere
crèmes hebben in sommige gevallen betere filters,
maar het verschil zit ‘m met name in de geur, de
smeerbaarheid, wel of geen witte waas die het
achterlaat, etc.

Welke (goedkope) zonnebrand komt dan
het beste uit de test?
De resultaten van de (meest recente) grote zonnebrandtest 2011 van de Consumentenbond:
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Kruidvat notenmelk is uitgeroepen tot beste koop
van 2011. Nivea (Sun verzorgende sun spray) en
Biodermal (Zonnemilk) hebben het beste testoordeel, maar zijn niet goedkoop. Kruidvat (Solait
sunspray), Trekpleister (Sun spray) en Hema (Sun
spray) zijn de goedkoopste zonnebrandcrèmes die
getest zijn. Zij eindigen op respectievelijk de vierde, vijfde en achtste plaats. Er zijn in totaal 11
crèmes getest. Het laagste testoordeel is een zeven. Die was voor Riemann P20.

Waarom kiezen de meeste mensen
toch vaak voor een duurdere of zelfs
voor de duurste zonnebrand?
Dat blijkt zo te werken in ons brein. We
weten dat de zon gevaarlijk is en zelfs
huidkanker kan veroorzaken. Maar we weten
ook dat de zon heel belangrijk is voor de
aanmaak van vitamine D, vitaliteit, het
wegnemen van je depressie. Wanneer iets
moet maar niet mag, geeft dat kortsluiting
in ons brein. Wanneer er dan een product is
die dit voor ons oplost, is dat goud waard en
mag dat best veel kosten!
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Tips voor in de zon!
Tros Radar heeft in mei van dit jaar uitgezocht
waarop je het beste kunt letten wanneer je zonnebrandcrème koopt. Een aantal adviezen uitgelicht:

1. Smeren, smeren, smeren…

Eigenlijk moeten we ons altijd tegen de zon beschermen. Als u uw hele lichaam goed wilt insmeren, hebt u een hoeveelheid ter grootte van een
borrelglaasje nodig. Als u de hele dag in de zon
blijft, moet u het smeren regelmatig herhalen. Het
beste is om u iedere twee uur in te smeren. Factor
30 is goed wanneer u iets in de zon gaat doen,
of wanneer u op vakantie bent. Voor dagelijks gebruik is factor 15 afdoende. Wilt u weten welke
factor voor uw huidtype het beste is?
Op www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig vindt u
een huidtype test.

Het Geldloket

UITGELICHT
Zorg dat uw geldvragen
geen geldzorgen worden
Bel 033 800 99 70 of 06 21 40 24 21
voor een afspraak. Of ga naar de website www.geldloketamersfoort.nl. De
dienstverlening is voor inwoners van
Amersfoort en is gratis.

Bespaartips
De 30-dagen-regel

Wacht elke keer wanneer u eigenlijk iets wilt
kopen dat u niet nodig heeft, 30 dagen en vraag
uzelf dan af of u het nog steeds wilt hebben. U
zult ontdekken dat de drang om te kopen vaak snel
voorbij is. Zo heeft u alleen door te wachten geld
bespaard. Als u een 30-dagen lijst bijhoudt, kunt
u nog eens teruglezen hoeveel u eigenlijk wilde
kopen, maar uiteindelijk niet heeft gedaan!

De 10-seconde-regel

2. Is waterproof zonnebrandcrème
nodig?

Als u vaak in het water te vinden bent kan het belangrijk zijn om een zonnebrandcrème te kopen
die waterproof is. De crème beschermt u wanneer
u in het water bent. Komt u uit het water, dan
moet u zich opnieuw insmeren; de crème blijft
niet zitten.

3. Let op deze ingrediënten!

Wanneer u iets in uw mandje wilt gooien om af te
rekenen, stop dan voor 10 seconden en vraag u af
waarom u het koopt, of u het nu nodig heeft en of
u het echt nodig heeft. Als u hierop geen goed antwoord kunt bedenken, leg het dan gewoon terug.
Dit helpt impulsaankopen te voorkomen.

Meer water drinken

Water is gezond én kost niets. Als u een glas water voor elke maaltijd drinkt, is dit beter voor de
vertering, eet u minder en bespaart u dus ook nog
eens op uw uitgaven.

Uitgaan met kleine kinderen kan
goedkoop

Factor50=
het verbrandingsproces
vertraagt
met vijftig
keer.

Parfums: Sommige zonnebrandcrèmes hebben een
lekker geurtje, zoals citrus. Toegevoegde parfums
kunnen in combinatie met zon wel voor pigmentvlekken zorgen.
Alcohol: Alcohol irriteert en droogt de huid uit.
Zonnefilter Oxybenzone: Dit is een chemisch
zonnefilter. Deze stof kan mogelijk hormoon-verstorend werken en wordt teruggevonden in bloed,
urine en zelfs moedermelk. Een omstreden zonnefilter dus.
Bron (Radar) www.trosradar.nl/uitzending/artikelen/detail/article/7-adviezen-over-zonnebrandcreme.

2

Geldloket Amersfoort • Nieuweweg 5 • 3811 EW Amersfoort • www.geldloketamersfoort.nl

SPF=
Sun
Protection
Factor

De meeste kinderen, en vooral jonge kinderen,
kunnen zich prima vermaken met activiteiten die
geen geld kosten. Bouw een hut in het bos, probeer muntjes in een potje te gooien of verzamel
oude kleding voor in de verkleedkist. Wat is leuker
dan je te verkleden.

Restjesdag

Eet op deze dag alle restjes die u gedurende de
week hebt verzameld. Maak er eens een quiche
van: gemakkelijk en verrassend lekker!
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Onderhoudscheck

Check regelmatig de ventilatiegaten van uw apparaten. Vooral die van de koelkast, vriezer en droger. Stof blokkeert de mechanismen. Hoe minder
stof, hoe zuiniger het apparaat werkt (en dat zie
je weer terug op de energierekening) én hoe langer het apparaat meegaat (en dat bespaart weer
vervangingskosten).

Onderhandelen

Bespaartips van lezers

UITGELICHT

De zomer is begonnen en hopelijk kunt
u heerlijk buiten zijn. Voor kinderen is
niets leuker dan met water te spelen
op een warme zomerse dag. Op deze
website vindt u allerlei (ouderwetse)
spelletjes.
www.kinderfeestje-thuis.net/spelletjes-voor-buiten

Bel één maand voordat uw contract bij uw energiemaatschappij of telefoonmaatschappij afloopt,
op om de nieuwe prijs te vragen. Zeg dat de prijs u
tegenvalt en dat u erover nadenkt om over te stappen. Vaak krijgt u een ander goedkoper aanbod. Zo
niet, dan kunt u altijd nog overstappen.

Hieronder vindt u voor de meest voorkomende
insecten ideeën om ze uit uw huis, tuin of balkon te weren:

Gratis proberen

Vliegen

Veel artikelen in supermarkt zijn bedrukt met: probeer nu gratis. Koop het artikel, neem de kassabon
mee en stuur deze met uw gegevens op naar de
producent, dan krijgt u uw aankoopbedrag retour!

De 50%-regel

We zijn snel geneigd te veel van een product te
gebruiken. Probeer tandpasta-, shampoo- en zeepgebruik eens met de helft te verminderen. Wist u
dat uw tanden net zo schoon worden met maar een
bolletje ter grootte van een erwt?

Ongenodigde
zomergasten

Vliegen buiten de deur houden kan met een diepvrieszakje half gevuld met koud water. Hang het
dichte diepvrieszakje in de deuropening en ze komen niet meer naar binnen. Vliegen hebben meerdere ogen en het water in het zakje reflecteert op
een bepaalde manier waardoor ze niet in de buurt
komen.

Wespen

Om wespen te weren van uw lekkere zomerdrankjes kunt u een soepkom gevuld met koud water en
enkele hele kruidnagels op tafel plaatsen.

Fruitvliegjes

Fruitvliegjes in de keuken, geen probleem. Leg het
fruit zo veel mogelijk in de koelkast en zet een
bakje met 1 dl azijn en een druppel vloeibare zeep
op het aanrecht neer. De vliegjes zijn zo weg.

Mieren

Door op de plek waar de mieren zitten wat bakpoeder of kaneelpoeder te strooien verdwijnen de
mieren.

Muggen

Bij lekker weer gaan de deuren en ramen massaal
open en zitten we heerlijk buiten in de tuin of op
het balkon. Maar dan hoort u het gezoem van insecten en vliegen ze door uw huis. U kunt horren of
insectenlokkers kopen om insecten te weren, maar
dit kan vrij kostbaar zijn. Er zijn alternatieven.
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Muggen houden niet van tocht; lucht uw slaapkamer daarom de hele dag door. Let op dat u deuren
en ramen dicht doet, als u het licht aandoet. Ook
vinden ze de geur van uien niet prettig. Een doorgesneden ui naast uw bed zorgt voor een mug vrije
nacht.

Toch gestoken?
Dep azijn op de muggenbeet en de jeuk
vermindert.
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Uitgaanstips
Natuurspeelplaats Waterwingebied

Prachtige speelplek waar alles van natuurlijke
materialen is gemaakt. Er zijn waterpompen, een
doolhof, tunnels, evenwichtsbalken over het water, een klimtoren en schommels. Er is heerlijk
veel schaduw en picknick-bankjes. Dagelijks gratis
te bezoeken!
Wanneer: Dagelijks open
Kosten:
Gratis
Locatie:
Aan het eind van de Lageweg/Weg van
de Vrijheid.

Levende Historie in het Burgerweeshuis

Ga terug in de tijd en beleef de historie. Werkzolder en regentenkamer, smeuïge verhalen over
weeskinderen en regenten.
Wanneer: Open in juli en augustus van
dinsdag t/m vrijdag (13:00–16:30 uur)
Kosten:
Gratis
Locatie:
Zuidsingel 25 (het is een heel klein
stukje van het complex de Mariënhof)
Informatie: www.levendehistorie.nl

Bocados Dias Latinos

Dit jaar gaat een nieuwe, meer bescheiden versie
van het jaarlijkse festival Dias Latinos van start.
Het nieuwe festival krijgt in 2014 de naam Bocados Dias Latinos.
Wanneer: zaterdag 16 en zondag 17 augustus
Kosten:
Gratis
Locatie:
Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort

Spoffin

Uitbundig gelach op pleinen, donderend applaus
op straat. Spoffin is eigentijds straattheater en
circus, spannende urban dans en opzwepende muziek.
Op pleinen, straten en onverwachte plekken in
de stad. Geniet van voorstellingen met stille en
uitbundige momenten, shows met spektakel, poëtische taferelen, artistiek aantrekkelijke acts en
optredens die voor opschudding zorgen. Internationaal street arts festival Spoffin biedt 160 voorstellingen van 45 professionele groepen en artiesten uit 10 Europese landen.
Wanneer: Donderdag 28 t/m zondag 31 augustus
Kosten:
Vrijwel allemaal gratis
Locatie:
Binnenstad Amersfoort
Informatie: www.spoffin.nl
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Open Tuin Hof van de 4e sortie

De prachtige tuinen van bijna 3 ha bij deze buitenplaats met een Engelse sfeer zijn geopend. In de
tuinen zijn historische elementen die teruggaan
tot de aanleg van de tuinen.
Wanneer: zaterdag 30 en zondag 31 augustus
(11:00 – 17:00 uur)
Kosten:
Toegang € 5.- inclusief koffie/thee,
mineraalwater, scones en ander
lekkers
Locatie:
Utrechtseweg 355, Amersfoort
Informatie: www.hofvandevierdesortie.nl

Kunstmarkt

“Lekker Veel Kunst” Kunstmarkt
Wanneer: zaterdag 13 september
(10:30 tot 17:00 uur)
Kosten:
Gratis
Locatie:
het Lieve Vrouwekerkhof
(in de binnenstad) in Amersfoort

Open Monumenten Dag

De deuren van diverse monumenten staan weer
wagenwijd open voor bezoekers. Gebouwen zoals
de synagoge, het huis met de paarse ruitjes en
de Onze Lieve Vrouwetoren zijn te bezoeken! De
deelnemende gebouwen zijn te herkennen aan de
geel-witte vlag.
Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 september
Kosten:
Gratis
Informatie: www.openmonumentendag.nl

Dorpsfeest Hoogland

Het Dorpsfeest Hoogland staat vier dagen lang in
het teken van sportieve activiteiten, kinderattracties, feestavonden en in het weekend verschillende paardensportwedstrijden en spectaculaire
shows.
Wanneer: 18 september t/m 21 september
Kosten:
Veel activiteiten zijn gratis
Locatie:
Stadspark Schothorst; ingang Ravelijn
Ravelijn 12, 3823AD, Amersfoort
Informatie: www.dorpsfeesthoogland.nl

Smaak van de Streekmarkt

Biologische en (h)eerlijke producten. Naast het
proeven en kopen van streekproducten is er meer
te doen op de markt.
Wanneer: zaterdag 27 september
(10:00 tot 16:30 uur)
Kosten:
Gratis
Locatie:
Grote Koppel
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Uitgaanstips
Theaterterras

Deze zomer worden door verschillende theatergroepen gratis voorstellingen gegeven. De voorstellingen vinden op verschillende locaties plaats.
Op de website vindt u een beschrijving van de
voorstellingen en de locaties.
Wanneer: zaterdag 19 juli, 2 augustus,
16 augustus 2014. De voorstellingen
beginnen om 21:00 uur
Kosten:
Gratis
Informatie: www.theaterterras.nl/programma

Slootjevissen in Arkemheen

Bij Arkemheen kunt u met uw kinderen Slootjevissen. Voor schepnetten, potjes en witte plastic
bakken wordt gezorgd. Oud en jong kunnen zich
vermaken met de kleine, vaak griezelig uitziende
dieren die uit het water worden gehaald. U leert
de bijzonderheden kennen en alle deelnemers
ontvangen een gratis Zoekkaart Waterdieren. Na
afloop worden alle gevangen dieren weer in het
water teruggezet.
Wanneer: zaterdag 19 juli (14:00-16:00 uur)
Verzamelen bij station Nijkerk om
14.00 uur.
Kosten:
Gratis
Informatie: w w w. i v n . n l / a f d e l i n g / n i j k e r k /
nieuws/201405/natuurbeleving/slootjesvissen-arkemheen

Gaypride

Naast het feest op de Hof met diverse DJ’s, dansers en supportact zijn er nieuwe onderdelen. Op
de Roze Markt, ‘s middags en aan het begin van
de avond, op het Lieve Vrouwekerkhof kun je de
shopaholic in jezelf loslaten. Kleding, sieraden,
suikerspinnen en andere artikelen zijn hier verkrijgbaar. Ook zijn er diverse goede doelen aanwezig en kun je informatie krijgen over een breed
scala aan onderwerpen die relevant zijn voor de
HLBT-gemeenschap.
De Rainbow Run is een ‘social run’ van 2,5 of 5
kilometer door de binnenstad van Amersfoort. Onderweg verzamelt u polsbandjes in alle kleuren
van de regenboog. De Hof is deze avond een openluchtdisco. Op het podium midden op het plein
treden diverse DJ’s en dansers op.
Houdt u van gezelligheid, koren en meezingen,
dan bent u welkom bij de Pink Sing op de Groenmarkt. Hier treden de leukste roze koren van Nederland op.
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Wanneer:
Kosten:
Locatie:
Informatie:

donderdag 31 juli (20:00 - 23:45 uur)
Gratis
Binnenstad Amersfoort
www.gayprideamersfoort.nl

Nijkerkse boekenmarkt

Volgens kenners zijn de Nijkerkse boekenmarkten
uitgegroeid tot één van de betere boekenmarkten van Nederland. De terrassen rondom het Plein
zorgen voor een gezellige sfeer tijdens de markt.
Aansluitend zijn er, afhankelijk van het weer, live
optredens en/of mechanische muziek.
Wanneer: 9 augustus 2014
Kosten:
Gratis
Locatie:
Centrum Nijkerk
Informatie: www.vvvnijkerk.nl/ndl/evenementen/alles/boekenmarkt-met-aansluitend-live-muziek

Kijk achter de staldeur

Tijdens de laatste week van de zomervakantie zijn
er allerlei activiteiten in Nijkerk. Nieuw dit jaar
is de introductie van een spel dat de hele week
doorloopt: Gotcha Nijkerk, het grote waterpistolenspel. Verder zijn er activiteiten als beachvolleybal, de goede doelen presentatie, bingo, openluchtbioscoop, matjesmarkt, Saniq Dweildag en
het Caraïbisch salsafeest.
Wanneer: 23 augustus 2014
Kosten:
Gratis
Informatie, route en verkoop: VVV Ermelo, Putten en Nijkerk, Welkoop Putten en www.kijkachterdestaldeur.nl

Zomerfeestweek

Tijdens de laatste week van de zomervakantie zijn
er allerlei activiteiten in Nijkerk. Nieuw dit jaar
is de introductie van een spel dat de hele week
doorloopt: Gotcha Nijkerk, het grote waterpistolenspel. Verder zijn er activiteiten als beachvolleybal, de goede doelen presentatie, bingo, openluchtbioscoop, matjesmarkt, Saniq Dweildag en
het Caraïbisch salsafeest.
Wanneer: 25 t/m 30 augustus
Kosten:
Gratis
Locatie:
Centrum Nijkerk

Kunstmarkt

Honderd kunstenaars op winkelcentrum Emiclaer
De Emiclaer Kunstmarkt is door de jaren heen
uitgegroeid tot een landelijk evenement met professionele kunstenaars. De markt biedt hierdoor
kunst van een zeer hoog niveau! Een bezoek is zeker de moeite waard. Er zijn diverse kunstvormen
te zien en veel kunstenaars geven daarnaast nog
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verschillende demonstraties hoe al dit moois gecreëerd wordt.
De Kunstmarkt is een leuke, ontspannen manier
om kennis te maken met verschillende kunstenaars en kunstvormen.
Wanneer: zaterdag 30 augustus (9:00-17:00 uur)
Kosten:
Gratis
Locatie:
Winkelcentrum Emiclaer
Emiclaerhof 142, 3823ER, Amersfoort
Informatie: www.emiclaer.nl

Cultureel Festival Baarn

Het jaarlijkse Cultureel Festival Baarn biedt veel
muziek, kunst, theater, dans en workshops op
de Brink en in de Pekingtuin in het centrum van
Baarn.
Het festival begint op vrijdag 5 september om
19.00 uur met BrinkPop, een avond speciaal voor
beginnende en opkomende bands. Op zaterdag 6
september is er een kunstmarkt op de Brink, een
cultuur- en welzijnsmarkt in de Pekingtuin, en
diverse podia met muziek, dans en theater. Er is
voor iedereen wat wils: pop, klassiek, jazz en nog
veel meer.
Wanneer: vrijdag 5 september (19:00-23:00 uur)
zaterdag 6 september
(11:00-23:00 uur)
Kosten:
Gratis
Waar:
Plein De Brink
Brink 12, 3741AL, Baarn
Informatie: www.cultureelfestival.nl

Uitgaanstips
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shops. Tijdens dit sportevenement worden diverse
sporten en sportverenigingen uit Amersfoort onder de aandacht gebracht.
Wanneer: zaterdag 20 september
(9:00-17:00 uur)
Kosten:
Gratis
Waar:
Winkelcentrum Emiclaer
Emiclaerhof 142, 3823 ER Amersfoort
Informatie: www.emiclaer.nl

Open Nijkerks Kampioenschap
Palingroken

Een aantal palingrokers zal het tegen elkaar opnemen voor de felbegeerde wisselbeker. De rokers
beginnen rond 11:00 uur met het roken van paling,
die tevens verkocht zal worden. De speciale wedstrijdpalingen worden rond 15:00 uur door een
vakkundige jury beoordeeld.
Daarnaast kan het publiek de hele dag genieten
van oude ambachten, zoals een demonstratie fuiken knopen, het boeten van netten, een demonstratie van de botterbouwers en natuurlijk van de
kunst van het palingroken.
Rond 17:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Wanneer: 4 oktober (11:00 uur – 17.00 uur)
Kosten:
Gratis
Waar:
Centrum Nijkerk
Informatie: www.vvvleusden.nl/event/open-nijkerks-kampioenschap-palingroken-4-oktober?uyw_
ltype=359&uyw_type=ltype

De Nijkerkse Sleepbootdagen

Vrijdag 5 september en zaterdag 6 september worden voor de 8e keer de Nijkerkse Sleepbootdagen
gehouden in de havenkom van Nijkerk.
Diverse oude sleepboten zullen de haven van Nijkerk vullen.
Naast de sleepboten is er nog veel meer te zien
en te doen. Er is een gezellige havenmarkt, er zal
een smartlappenkoor optreden, het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps zal te horen zijn, er is een
bassin met modelboten, er zijn oude ambachten
aan het werk te zien en er is een Oldtimershow.
Ook voor de kinderen ontbreekt het aan niets, een
leuke kinderboerderij, schminken en knutselactiviteiten.
Wanneer: 5 en 6 september 2014
Kosten:
Gratis
Waar:
Centrum Nijkerk
Informatie: www.nijkerksesleepbootdagen.nl

SportStars 2014

Gedurende deze dag kunt u genieten van diverse sporten en optredens, demonstraties en work-
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In deze moeilijke tijden van bezuinigingen,
inkomensachteruitgang en onverkoopbare
huizen, is het belangrijk om op de kleintjes
te letten. Maar wat als u nou geld laat liggen, of dat u recht heeft op extraatjes waar
u geen weet van heeft? Geldloket Amersfoort biedt uitkomst!
Geldloket Amersfoort kan voor u de Geld
Check51 doen. Denkt u dat u wellicht nog
ergens recht op heeft? Of twijfelt u of de
toeslagen wel juist zijn berekend? Heeft u
moeite de sportclub of de schoolkosten van
uw kinderen te betalen?
Maak een afspraak voor de Geld Check51 bij
Geldloket Amersfoort. Wij nemen dan samen
met u alle regelingen en voorzieningen door.
U kunt hier natuurlijk ook terecht voor andere vragen over uw financiële situatie.
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Kidsproof Amersfoort

UITGELICHT

Uitgaanstips
met kinderen
(samengesteld door Kidsproof Amersfoort)

Zin in zwemmen of een strandje?

De fijnste zwemplekken met kinderen in de
omgeving van Amersfoort, heeft Kidsproof
Amersfoort voor je verzameld. Kijk op de
website www.kidsproof.nl voor een volledig
overzicht.

Lekker naar een andere speeltuin dan
je gewend bent?

‘Zo Vrolijk’

Zondag 20 juli
is er een leuke kindervoorstelling ‘Zo vrolijk’ van
Alfred Jodocus Kwak (4+) in het Herman van Veen
Arts Center in Soest. De voorstellingen zijn gratis
te bezoeken voor mensen die via Kidsproof.nl komen (alleen als er nog voldoende plek is, dus meld
je aan).
‘Alfred Jodocus Kwak leest op een bloedhete zomerdag in de Waterlandse Courant dat er in het
zuiden landen zijn waar niet eens genoeg water is
om je snavel mee te poetsen. Alfred bedenkt een
plannetje dat bijna helemaal mis gaat.‘
Deze kindervoorstelling ”Zo vrolijk” is leuk voor de
hele familie.

Op de website van Kidsproof Amersfoort
staan de leukste speeltuinen in Amersfoort
op een rijtje.

meedoen aan diverse kinderactiviteiten? Of kom de
dieren aaien en knuffelen.
Vanaf 11.00 uur
www.kidsproof.nl/Amersfoort/Stadsboerderij-De-Vosheuvel/Zomerfeest-op-Vosheuvel/zaterdag-26-juli

Vanaf 14.30 uur
www.kidsproof.nl/Amersfoort/Herman-van-VeenArts-center/Alfred-Jodocus-Kwak/zondag-20-juli

Kabouter Paltz en de Alvermannen

Zomerfeest

Zaterdag 26 juli
is er een Zomerfeest met tal van gratis activiteiten bij Stadsboerderij de Vosheuvel. Kom jij ook
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Woensdag 6 augustus
Kabouter Paltz en de Alvermannen (4+) is een vertelvoorstelling met wandeling over landgoed de
Paltz.
Barones Van Paltz vertelt, geassisteerd door haar
secretaresse Jonkvrouwe Faizah van Soest, het
verhaal van Kabouter Paltz en de Alvermannen.
Je wandelt over het mooie Landgoed de Paltz in
Soest.
De voorstelling is gratis te bezoeken voor mensen
die via Kidsproof.nl komen (alleen als er nog voldoende plek is, dus meld je aan).
Vanaf 14.30 uur
www.kidsproof.nl/Amersfoort/Herman-van-VeenArts-center/Kabouter-Paltz/woensdag-6-augustus
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Acties en activiteiten van Kringloopcentrum Amersfoort Leusden:

Zomeraanbiedingen in
het Kringloopcentrum
Kleding:

In juli en augustus vindt u op de kledingafdeling
naast de gewone kledingcollectie een extra rek
kleding met 50% vakantiekorting. Steeds wisselende zomerkledingaanvoer tot 1 september. Vanaf
die datum kunt u ook bij het Kringloopcentrum terecht voor de herfst- en winterkleding.

Kringloopcentrum

UITGELICHT
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Vakantiebundels:
geselecteerde pakketjes
boeken voor €5,In juli en augustus vindt u op de kledingafdeling
naast de gewone kledingcollectie een extra rek
kleding met 50% vakantiekorting. Steeds wisselende zomerkledingaanvoer tot 1 september. Vanaf
die datum kunt u ook bij het Kringloopcentrum terecht voor de herfst- en winterkleding.

Op woensdagmiddag gratis
knuffel voor uw kind!
We blijven het doen! Ook deze zomer delen we
iedere woensdagmiddag een knuffel uit! Als u,
klant van kringloopcentrum Amersfoort-Leusden,
uw kind bij u heeft, laat het dan een leuke knuffel
uitzoeken. Eén knuffel per kind, en zolang de voorraad strekt! (Op is op…)

En zelf nog spullen over? Wij ontvangen ze graag
of komen ze bij u halen. Door ons uw herbruikbare
spullen en kleding te gunnen, draagt u bij aan een
beter milieu en aan sociale werkgelegenheid.
En dat dit ook werkelijk zo is, bewijst het Keurmerk Kringloopbedrijven. Dat is ons toegekend
door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Als bewijs hangt de plaquette nu in onze
winkel, samen met onze andere certificaten.

Alvast voor de agenda na de
zomervakantie:

Zaterdag 4 oktober:
Nationale Kringloopdag met feestelijkheden
in de winkels
Zaterdag 11 oktober:
de jaarlijkse Antiek & Curiosamarkt in
Kringloopcentrum Leusden!

Openingstijden
Kringloopcentrum
Amersfoort:

maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur.
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Openingstijden
Kringloopcentrum
Leusden:

maandag 13.00-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur.
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