
DROP & RESTYLE met SHOP&DROP en De
Kledingbibliotheek
Drop je afgedankte spullen in de SHOP&DROP wand en laat je oude T-shirt
restylen door een designer van De Kledingbibliotheek

Info NEST - Hoog Catharijne (Radboudkwartier) - Utrecht | Gepubliceerd op: 12
januari 2015

Samenvatting Zaterdag 17 en zondag 18 januari organiseren SHOP&DROP en De
Kledingbibliotheek een DROP & RESTYLE in NEST, Hoog Catharijne,
Utrecht. NEST is dé nieuwe broedplaats voor inspirerend
ondernemerschap in Utrecht. Het hele weekend kun je hier je oude
kleding en andere oude spullen komen ‘droppen’ en een T-shirt laten
restylen. Dus kom langs, gooi je oude spullen in de juiste bak en maak
kans op een shop-reward óf een restyle van jouw T-shirt door één van
de designers van De Kledingbibliotheek!

Details SHOP&DROP en De Kledingbibliotheek zetten beiden in op een duurzame
lifestyle en zorgen er voor dat waardevolle grondstoffen niet verloren gaan,
maar opnieuw worden gebruikt of gerecycled. En ze laten zien dat dit niet
alleen goed is voor het milieu, maar vooral ook makkelijk én leuk voor jou! Om
dat te demonstreren organiseren de jonge ondernemers op 17&18 januari een
DROP & RESTYLE in NEST in Hoog Catharijne.

Tijdens het weekend kunnen bezoekers van Hoog Catharijne hun oude
kleding, schoenen, batterijen, oud papier, mobiele telefoons, plastic en
elektronica meenemen om te droppen in de SHOP&DROP wand. Alles op de
juiste plek gedropt? Dan maak je kans op een leuke shop-reward én kun je
door één van de designers van de Kledingbilbiotheek je oude T-shirt
laten restylen tot een nieuwe wannahave! Alle overige kleding die wordt
gedropt wordt onderdeel van de collectie van de Kledingbibliotheek en alle
andere producten worden door SHOP&DROP ingeleverd voor hergebruik en
recycling.

Je vindt de DROP & RESTYLE in de popup store van NEST,
Radboudkwartier, Hoog Catharijne (het centrale plein tegenover Invito),
Utrecht. De store is geopend op zaterdag 17 januari van 10.00u tot 18.00u, en
op zondag 18 januari van 12.00u tot 17.00u.

SHOP&DROP is een app (gratis te downloaden voor iPhone en Android) die
het makkelijk, leuk én de moeite waard maakt om je afval en oude spullen te
‘droppen’ als je gaat shoppen. De app geeft je persoonlijk advies over waar je
je recyclebare afval of herbruikbare producten kunt wegbrengen of afgeven als
je gaat shoppen. Door regelmatig te droppen spaar je punten en ga je de strijd
aan met buurtgenoten om de beste dropper te worden. Je kunt in de app je
favoriete dropspots liken, zelf nieuwe locaties toevoegen en de ‘groene acties’
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van je vrienden in de gaten houden. – www.shopendrop.nl

De Kledingbibliotheek is een plek in Utrecht waar je unieke designerkleding,
duurzame fairtrade outfits en leuke tweedehands stukken kunt lenen. Het
werkt zoals een bibliotheek: je zoekt kleding uit, past het en neemt dan mee
naar huis wat je leuk vind! Na 4 weken dragen, gooi je het bij de bieb in de
wasmand en kan je weer wat nieuws mee nemen. De Kledingbibliotheek is 5
dagen per week open. – www.dekledingbibliotheek.nl
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Over ShopenDrop

We will learn you to DROP your waste while you SHOP and to make that
combination valuable and fun! It's an app, it's a lifestyle, but most of all, it's a
simple way to make our world a little bit better. www.shopendrop.nl

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/45829/images/152919-1907860_307172909476830_488080252026030103_n-97a2ca-large-1420642293.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/45829/images/152924-Annienke-987429-large-1420643210.png
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/45829/images/152923-S&Dwand@Manja-Herrebrugh-751830-large-1420643137.jpg
http://www.shopendrop.nl/


powered by 

http://pr.co/

