
#krompopop programma
13.00

Feestelijke opening van 

gekke groente winkel door 

kromkommer.

14.00-15.00 ((voor kids)
rijkzwaan verklapt aan alle 
kids de grootst bewaarde 
geheimen over groente. 

18.30-19.30 meet instock en albert heijn

bij instock geniet je van de 

lekkerste waste gerechten. 

hoe doen ze dat toch?

18.30-20.00 in gesprek met de teler en plus supermarkt

courgetteteler paul vertelt 

je alles over (gekke) 

courgettes en vraag hem 

het hemd van het lijf.

plus supermarkt over de 

aanpak tegen voedselver-

spilling en hun no-waste 

soep “overlekker”

11.00-15.00

zonde om je oude overhemd 

weg te gooien! Van hulley 

maakt er voor jou zo een 

nieuwe boxershort van.

14.00

lancering van de nieuwste 

kromkommer soep;  

koele soep 

14.00-15.00 ((voor kids)
ervaar hoe het is om gekke 

groente te zijn in het 

kromkommer sprookje.

18.30-20.00 verspilling is zoooo 2014

toine timmermans van wa-

geningen universiteit deelt 

zijn visie op voedselver-

spilling.

14.00 kromkommer workshop
hoor het verhaal van krom-

kommer, proef de soepjes 

en brainstorm mee over een 

nieuw kromkommer product. 

16.00 feestelijke afsluiting

krom is de bom! Kromkom-

mer maakt de resultaten van 

pop-op shop bekend + een 

feestelijke afsluiting!

18.30-19.00 rotterzwam(

rotterzwam kweekt oesterzwammen  

op koffiedik. hoe werkt dit? zij  

delen het met je!

voedselverspilling: de 

dilemma’s van de retailer. 

Frank loos van Albert heijn 

bespreekt zijn visie hierop.

jill de graaf leeft 30 dagen 

alleen van restjes. haar 

ervaringen en tips deelt zij 

met ons.

een verpakkingsvrije winkel 

tegen verspilling. wim van 

dijk van Bag&buy, vertelt 

hoe, wat en waarom

18 t/m 31 mei - godebaldkwartier 75, Hoog Catharijne Utrecht
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Pop-op Shop

openingstijden:

ma t/m wo:  10.00 - 18.00

do:   10.00 - 20.00

vr t/m za:  10.00 - 18.00

zo:   12.00 - 17.00*

*zo 24 mei: gesloten

Join the krommunity!

www.kromkommer.com

kom je ook proeven?

aardappelteler krispijn 

teelt de lekkerste neder-

landse piepers. hij vertelt 

hoe hij dat doet.

Hop hop,

naar de 

pop-op shop


