Deelnemers
Bever, Vijzelstraat 1
Bij buitensportwinkel Bever kun je
terecht voor een Guppyfriend. Deze
waszak vangt (een deel van de) microvezels op die vrijkomen tijdens het
wassen van kleding.
9 up 9 down, Weverstraat 11
Deze baby concept store richt zich
op aankomende ouders en het pasgeboren kind met duurzame producten,
persoonlijk advies, goede service en
leuke activiteiten. 9up9down is vrijwel
volledig duurzaam (met biokatoen en
recycled plastic). Voor de Parade is een
etalage met Greentoys (recycled plastic
speelgoed) ingericht.
Dille en Kamille, Bakkerstraat 60
Bij Dille & Kamille vind je producten
voor huis, tuin en keuken. In een tijd
van plastic en ‘wegwerp’ kiest Dille
& Kamille voor tijdloos en natuurlijke
materialen.

Ekoplaza, Looierstraat 6-8
Deze biologische supermarkt biedt het
grootste assortiment biologische levensmiddelen, duurzame non-food en natuurlijke drogisterij. Ekoplaza is de allereerste
supermarkt met een volledig BPA-vrij
assortiment en is druk bezig om plastic uit
alle winkels te halen. Je bent welkom met
eigen verpakkingen: broodzak, flessen voor
olie, groentenzakjes en meer.

ACTIE: lever je plastic tas in
en ontvang een plasticvrije Ekoplaza boodschappentas twv €2,voor €1,- (op=op)
Kledingbibliotheek
Outfit Library, Nieuwe Plein 13
Bij Outfit Library leen je kleding in plaats
van te kopen. De eigenaresse kan je alles
vertellen over verborgen plastic in kleding
en leert je wassen zonder dat de microplastics in de kleding via de wasmachine in de
oceaan belanden.
Waar, Stationsplein 161
en Brouwersplein 11
Waar verkoopt bijzondere duurzame producten. Je vindt er onder meer vele alternatieven voor (wegwerp)plastic. WAAR CS vult
tijdens de Plastic Soep Parade een aantal
visnetten met de hoeveelheid plastic afval
die één persoon in een jaar produceert.
Diverse activiteiten zijn in voorbereiding,

Simon Lévelt, Koningstraat 79
Je kunt hier terecht voor (losse en
verpakte) duurzame koffie en thee en
aanverwante artikelen. Simon Lévelt
staat voor eerlijke handel, biologische
teelt en sociale projecten. Voor een
duurzame toekomst. Je bent van harte
welkom met je eigen verpakking.

ACTIE: Neem je eigen verpakking
mee en je krijgt 15% korting op
koffie en thee (tot 16 maart, niet
te combineren met andere acties)
Fritesatelier, Vijzelstraat 16
Er is niets lekkerder dan een goede
frites met een nog betere saus. Of wel?
Frites Atelier is sinds kort overgestapt
op biologisch afbreekbaar, plantaardig
plastic (PLA).

Biowinkel Mimint, Turfstraat 15
Dé plek om zoveel mogelijk verpakkingsvrij je dagelijkse boodschappen
te doen. Voor olijfolie, noten, kruiden,
havermout en meer kun je je eigen verpakking meenemen.

Nieuwe acties en activiteiten, zie
www.degroenevos.nl/plastic-soep-parade

Deelnemers
Enig Alternatief, Wielakkerstraat 4
Enig Alternatief is een vegetarische en biologische restaurantje. De eigenaar let bij de
inkoop van producten op verpakkingen. Enig
Alternatief serveert kraanwater en je kunt
je eigen bakje meenemen als je afhaaleten
haalt.

Rawsome, Brouwersplein 7
Rawsome staat voor onbewerkte voeding
die tijdens de bereiding niet hoger worden
verhit dan 42 graden. In ons cafe is alles
vegan en glutenvrij. Reduceren van plastic
en afval is belangrijk in ons team. Met onze
verpakkingsmaterialen houden wij hier
rekening mee. Al onze takeaway juices en
smoothies zitten in glazen flesjes die je ook
weer bij ons kunt inleveren voor hergebruik.
Lunchgerechten en taart neem je mee in
biologisch afbreekbare doosjes. Of breng
natuurlijk je eigen bakje mee!
Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15
Hijman Ongerijmd is een boekhandel in de
binnenstad van Arnhem. Je kunt er terecht
voor deskundig advies over boeken, zowel
fictie als non-fictie. Doe inspiratie op voor
een plastic vrije leefstijl of vind achtergrondinformatie en diepgang in het papieren boek.

Fuchsia kunstige spulletjes, Arke Noachstraat 3A
Wij ontwerpen en produceren al 35 jaar cadeautjes voor baby’s en kinderkamers, vooral
van hout.

ACTIE: Van de reststukjes maken
we o.a. blank houten dieren met
kleurpotloodjes er in. Deze zijn
gedurende de Plastic Soep Parade
te koop voor € 2.50 ( i.p.v. € 3.50 )
De Groene Vos, Hommelseweg 41
Stichting De Groene Vos motiveert
en inspireert mensen en organisaties
tot een duurzame leefstijl. Je kunt er
terecht voor allerlei alternatieven voor
plastic: van tandenborstel tot broodzak,
van waterfles tot schuursponsjes.

Kraam Tuinderij de Nieuwe Weelde
Bij Tuinderij De Nieuwe Weelde kunnen
mensen zonder verpakkingen groente, fruit en
paddestoelen kopen. Allles ligt zonder verpakking op de kraam. Uitzonderingen daargelaten,
zuurkool zonder zakje blijft lastig. Voor de rest
gebruiken we papieren zakjes als verpakking en
zo min mogelijk.

Zaterdagmarkt
Op de markt worden vaak losse, onverpakte
producten aangeboden, die vervolgens in een
plastic bakje worden geschept. Bij verschillende kramen kun je terecht met je eigen verpakking: voor biologische kaas, zuivel, vlees en
eieren, noten, rozijnen en (gedroogde) vruchten, groente en fruit, maar ook voor uitgebreid
assortiment kruiden en specerijen.
Kraam De Hooge Kamp
Biologische groente uit de regio - op maat
uitgezocht en zonder plastic. Op de biologische
(zaterdag)markt bij de groente- en fruitkraam
van de Hooge kamp kan dit! Elke zaterdag van
8.00-17.00u.

ACTIES De Hooge Kamp
Voor zuurkool uit het vat hebben we
nog geen eigen alternatief voor plastic. Met een eigen bakje krijg je 10%
korting!
Pluimen voor re-use en re-cycle: ‘Los
in de mand’ levert tijdens de Plastic
Soep Parade een pluim op - elke week
een andere...

TourToDo. hoe werkt de tour-app
Aan de Plastic Soep Parade is een app gekoppeld. Deze TourToDo-app kun je downloaden als je WiFi hebt, bijvoorbeeld bij
startpunt Rozet. De route van de Plastic Soep Parade start je
door in deze app(!) de code 486369 in te vullen of de QR-code
hiernaast te scannen. Daarna is verbinding met internet niet
meer nodig. Heeft u geen mobiele telefoon waarmee u apps kunt
downloaden? Geen nood, u kunt de wandeling ook zonder app
maken. We wensen u veel inspiratie voor plasticvrij winkelen.
Let op de openingstijden van de verschillende winkels.

