
Steun Fanfare St.Caecilia  
en krijg korting op uw boodschappen  
 

Doe mee met de Positoos-actie! 
op http://houten.positoos.nl  
 
Wij van Fanfare St.Caecilia nodigen u uit om Positoos te gaan sparen voor onze Schalkwijkse 
muziekvereniging. Dat is gratis en het levert u en de fanfare voordeel op. Dat kunnen we 
allebei goed gebruiken! 
  
Positoos is een nieuwe spaar/kortingsactie om mensen te stimuleren in hun eigen gemeente 
boodschappen te doen. Iedereen kan een gratis Positoospas aanvragen en daarmee voor 
korting sparen op alle producten in bij Positoos aangesloten winkels. (U spaart op uw pas 
Positoos-spaarpunten en daarmee kunt u nieuwe aankopen doen).  
 
Op dit moment zijn er zo’n 50 winkels in Houten bij Positoos aangesloten (zie hieronder). 
Helaas nog geen winkels in Schalkwijk, maar dat kan in de toekomst veranderen. U spaart 
voor korting en ook St.Caecilia profiteert van uw aankopen, want van de Positoospunten die 
elke consument spaart gaat 40% naar een zelfgekozen goed doel. Hopelijk kiest u als goed 
doel voor Fanfare St.Caecilia!!! 
 
Wilt u tijdens het shoppen in de eigen gemeente voor korting sparen en ongemerkt geld 
verdienen voor St.Caecilia? Doe dan het volgende: 

1. Vraag een gratis Positoos-pas aan op http://houten.positoos.nl . Vul uw persoonlijke 
gegevens in, en noteer ‘Fanfare St.Caecilia Schalkwijk’ als vereniging waarvoor u wilt 
sparen. (Vergeet dat laatste niet, want anders gaan alle spaarpunten naar 
Fladderen). Een pas aanvragen kan ook via de folder die in alle Positoos-winkels ligt. 

2. Doe uw boodschappen bij Houtense winkels die bij Positoos zijn aangesloten en geef 
bij elke aankoop uw pas af. Dan worden op uw pas Positoos (= spaarpunten) 
bijgeschreven. Hoeveel? Dat wisselt per winkelier, maar gemiddeld is het 5% van uw 
aankoop. Er zijn soms ook speciale Positoos-aanbiedingen en –acties; dan gaat het 
sparen extra snel. Vergeet niet uw pas af te geven. Niet alle winkeliers vragen 
ernaar. 

3. Bouw een saldo aan Positoos-punten op. Een Positoos-punt is 1 eurocent waard. Van 
elke 10 Positoos-punten die u heeft gespaard zijn er 6 voor uzelf en 4 voor de 
fanfare. U kunt met de punten die u gespaard heeft producten kopen in alle Positoos-
winkels.  
Rekenvoorbeeld:  
Stel dat u in een Positoos-winkel iets van 100 euro koopt. Gemiddeld krijgt u 5% van 
uw aankoop aan Positoos-punten. Dat zou hier 5 euro zijn. Daarvan is 3 euro voor 
uzelf en 2 euro voor de fanfare (aan Positoospunten) 
Het sparen van Positoos komt gewoon bovenop bestaande spaaracties als Airmiles, 
Rocks of AH-bonuspunten. 

4. Doe mee en probeer zoveel mogelijk buren, vrienden, familieleden en anderen over 
te halen om ook mee te doen. Het kost immers niets! Maak kopieën van deze 
uitnodiging of mail hem door. Als we veel mensen meekrijgen, kan dat onze 
muziekvereniging op jaarbasis veel geld opleveren en dat kunnen we in deze tijden 
goed gebruiken! 

 
Alvast heel veel dank van Fanfare St.Caecilia!! 

 



 
Positoos-winkels in de gemeente Houten: 
 

Albert Heijn Steenman supermarkt 

Autobedrijf de Rooy  autobedrijf 

Basic 2 Basic   kapper 

Bike Store Houten  fietsen 

Bistro Opoe Spronk  horeca 

Bloemenshop de Buxus  bloemist 

Bon-Art Optiek   optiek 

Brasserie & Zo   horeca 

Cartridge Point   cartridges 

Cinelounge   bioscoop 

Croissanterie Le Petit Pain horeca 

De Bruijn Groencentrum groencentrum 

De Kaasspecialist Castellum delicatessen 

De Rode Winkel   kleding 

De Ronde Prins   speelgoed 

Delifrance Houten  horeca 

Dierenspeciaalzaak Speelberg dieren 

Donelli Schoenen  schoenen 

Drogisterij Kalisvaart  drogist 

EchteBakkerVanSchalkwijkLoerikseweg  

Echte Bakker van Schalkwijk Odijkseweg  

EetAtelier Houten  horeca 

Eetcafe Gewoon Houten horeca 

EP:Schalkwijk   elektronica 

Finoli Italiaanse delicatessen delicatessen 

Fiori Style   bloemen 

Gold 4 You   juwelier 

Goldpoint   juwelier 

Ilco Jeans & Casual  kleding 

Intersport Houten   sportartikelen 

Joyce Bloemendecoratie bloemist 

Jumper Houten   dieren 

Kwalitaria Castellum  horeca 

Kwalitaria Het Rond  horeca 

Kwalitaria Oude Dorp  horeca 

Nick & Son   kleding 

O&GHomeandDesign  woninginr. 

Optiek van de Vecht  opticien 

Pienotti    kinderkleding 

Praxis Houten    bouwmarkt 

Rijschool Houten  rijschool 

Slagerij de Ploeg Castellum slager 

Slagerij de Ploeg Oude Dorp  slager 

Supervlaai   horeca 

Team Kapsalon   kapper 

Ten Koppel Kidswear  kleding 

The Body Shop   verzorging 

The Phone House Houten telecom 

Thom Broekman   kleding 

Thuiskantoor Hoenson  thuiskantoor 

Trends Mode Accessoires trends 

Van Dort Wijnspecialist  wijnspecialist 

WereldwinkelHouten   fairtrade  

WinkelbedrijfvanHengstum huish.app. 

WoninginrichtingHetRond woninginr. 


