
 

 

 

 

 

 

Wereldwinkel gaat weer open 
Wereldwinkel Nieuwerkerk gaat weer open! Dit door de versoepeling van 
de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 
mei kun je weer in onze wereldwinkel terecht. De winkel biedt onder an-
dere een uitgebreid assortiment voor Moederdag. Maximaal drie perso-
nen (waarvan één met een kind) mogen in de winkel. De wereldwinkel 
hanteert de voorzorgsmaatregelen van de overheid die gelden voor de 
winkels. Na deze speciale Moederdag-opening bekijkt het bestuur of de 
opening wordt voortgezet of mogelijk verruimd. We houden je op de 
hoogte! In deze nieuwsbrief kun je alvast inspiratie opdoen voor Moeder-
dag. We hopen je snel weer te mogen begroeten in onze winkel! 
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Bronzen en stenen beeldjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prachtige collectie kunstvoorwerpen, 
zoals het beeldje Moeder en Kind.  

DE WERELDWINKEL ZET MOEDERS IN HET ZONNETJE  
De liefste moeder verdient een schat. De wereld-
winkel verkoopt daarom prachtige sieraden voor 
Moederdag. Een cadeau met een mooi persoonlijk 
verhaal en een echte schat voor de liefste moeder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben in onze winkel een mooie 
collectie zilveren sieraden, bijouterie-
dozen, tassen, sjaals, boeken en nog 
veel meer 
voor Moe-
derdag. 
 

HANDGEMAAKTE GLAZEN  
DIEREN 
Uit Swaziland, 
100% gerecy-
cled glas. 

 

 

OPENINGSTIJDEN 
vrijdag  

9.30 - 17.00 uur 
zaterdag 

9.30 - 16.30 uur 

VERWEN MOEDER EENS  
MET LEKKER ETEN 
Staat ze altijd klaar voor anderen in de 
keuken? Dan is Moederdag de dag om 
haar eens te 
verwennen. 
Geef haar eens 
een heerlijke 
chocolade met 
de verleidelijke 

naam Divine. Of kook 
voor haar 
eens geurige 
rijst met bij-
voorbeeld 
een lekkere 

curry. Zie ons rijke assorti-
ment fairtrade kruidenpas-
ta’s. Met een kopje espresso 
toe. Gewoon te veel lekkers om op te 
noemen. Dus… aan de slag. 

HET JACKFRUIT BOEK 
Jackfruit: 100% plataardig met de bite 
van vlees. Deze vrucht uit Thailand heeft 

een vlezige 
structuur en 
neemt mak-
kelijk smaken 
op. Ideaal om 
mee te koken. 

Dit kookboek geeft je 30 verrassende en 
toegankelijke recepten, van borrelsnack 
en lunch tot hoofdgerecht. 


