Organiseer
je eigen
Nieuwjaarsduik
uit blik.

Beste Nieuwjaarsduiker,
Heel erg leuk dat je dit document hebt gedownload. Het betekent dat
je net als heel veel Nederlanders - en stiekem ook net als wij - zin hebt in
een frisse start van het nieuwe jaar. Het enthousiasme van Nederland op
de blikken Noordzeewater heeft ons echt verrast. Toch kan je ook zonder
de blikken met echt Noordzeewater heel goed meedoen aan de grootste
thuisduik op 1 januari om 12:00 uur. Want een Nieuwjaarsduik uit blik kan
je ook heel goed zelf organiseren.
Wat heb je nodig:
1. Een willekeurig leeg blik om water in te doen*.
2. Water, voor in het willekeurige lege blik.
3. Een mespuntje zout (voor het zee effect).
4. Een koelkast om het in koud te zetten.
5. Een plek om te thuisduiken. Bijvoorbeeld: tuin, douche of balkon.
6. Een horloge, zodat je weet wanneer het 1 januari 12:00 uur is.
Kortom: bereid je voor. Maak je blik gereed en duik op 1 januari om
12:00 uur fris het nieuwe jaar in met de rest van Nederland. Deel je foto
of video van je Nieuwjaarsduik uit Blik op social met #unoxthuisduik.
Veel plezier met de voorbereiding en tot 1 januari,
De Unox Nieuwjaarsduik

* In deze download vind je ook een etiket dat je zelf om een soepblik
kunt doen. Mocht je zin hebben in een iets kleinere Nieuwjaarsduik dan
kan je eventueel het wikkel gebruiken om een blik knakworst. Of... als
je het helemaal klein wilt houden: een wikkel voor om een blikje Unox
(vegatarische) Leverpastei. Dan wordt het een Unox Nieuwjaarsduikje
uit blikje. Klein, maar héy... dat telt ook.
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#unoxthuisduik @unoxnl

Met de Nieuwjaarsduik
uit blik steunt Unox
de voedselbank.

Gelukkig Nieuwjaar!
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we de zee gewoon een beetje na. In je eigen keuken.
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balkon. Op 1 januari om 12 uur.
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Nieuwjaarsduik uit blik. De blikken met echt
1RRUG]HHZDWHU ]óQ Eó RQV GH GHXU XLWJHYORJHQ
PDDUPHWGLWZLNNHOHHQOHHJVRHSEOLNNRXGZDWHU
HQ ZDW ]RXW NDQ MH WRFK JHZRRQ YROZDDUGLJ
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2020 was een bewogen jaar. En misschien ook wel
een jaar om snel achter ons te laten. Wat nou als we
het nieuwe jaar eens lekker fris beginnen?
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Voor een kleiner
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uit blikje.
(voor om een blik Unox Leverpastei)

