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Wereldwinkel ook open op donderdag

OPENINGSTIJDEN
donderdag en vrijdag
9.30 - 17.00 uur
zaterdag
9.30 tot 16.30 uur
KAARTEN EN PAPIER

De winkel gaat ook open op donderdag! Je kunt nu dus drie dagen per
week je inkopen doen in onze winkel. De winkel is uiteraard corona-proof.
In deze nieuwsbrief aandacht voor Vaderdag op 21 juni. Ken je onze prachtige en ruime collectie kaarten en papier? Onze kaartenstandaard is weer
bijgevuld! Het assortiment wordt gevormd door producten van Floris,
Aquarupella, UNICEF, Amnesty en Stichting Bondgenoot. We hopen je snel
weer te mogen begroeten in onze winkel!
Floris maakt al decennia lang wenskaar-

VADERDAG
Leuke cadeautjes voor Vaderdag op 21
juni: een kookpakket of een kookboek,
geheugenspelletjes en nog veel meer.

GESLAAGD!
Leuke kaarten en ...
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ten, schrijfwaren en cadeauartikelen met
een boodschap. Het bedrijf produceert
Loop je door het dorp en is je Dopper
de artikelen met volledig respect én conleeg? Kom dan naar de Wereldwinkel.
crete aandacht voor mens, milieu en
maatschappij, al ruim
dertig jaar. De uitgangspunten: recycled papier
en inkt op basis van
plantaardige oliën,
handgeschilderde of
getekende ontwerpen,
verpakt door mensen
met een beperking. 10%
Wij vullen hem graag voor je met vers
van de winst gaat naar
water. Heb je nog geen
een goed doel.
Dopper? Geen nood. Wij
‘Een imaginaire reis langs
verkopen Doppers in
onze reële wereld, gevanverschillende kleuren.
gen in een moment’. Dit
Met de carrier met karakenmerkt de eigentijdse
bijnhaak heb je je dopper
kaarten van de Franse
altijd binnen handbereik.
uitgever Aquarupella.
De ring past op alle doppers. Je klikt
Stichting Bondgenoot
hem zó aan je tas, riem of broeklus.
staat voor: het scheppen van betere levens
NIEUW IN ONS
- en toekomst voorwaarden voor arme
ASSORTIMENT Kleurige, stevige
jongeren en gezinnen
opvouwbare katoein Indonesië. Bij ons
nen Pamba tassen
vind je onder andere
in bijpassend etui.
kinderboeken, kookDe vrolijke handige
boeken, notitieboekbatik tassen zijn
jes en kalenders.
makkelijk te wassen
Onze
prachtige
kaarten
van UNICEF zijn
en gaan lang mee.
Een prima alterna- speciaal voor ons land ontwikkeld. Met
tief voor de plastic jouw aankoop steun je UNICEF-projecten
boodschappentas- wereldwijd.
sen. En ook: de
GESLAAGD
praktische Pamba Yoga Mat Slings.

OFFICIEEL TAPPUNT DOPPER

Openingstijden (aangepast):
donderdag en vrijdag: 9.30-17.00 uur
zaterdag:
9.30-16.30 uur
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Liever geen nieuwsbrief? Stuur dan een
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…. leuke kaarsjes!

