
 

 

 

 

 

 

Speciale aandacht in november voor onze collectie sieraden, tassen en nieuwe sjaals. En 
natuurlijk vind je deze maand in de winkel onze uitgebreide sortering sinterklaascadeau-
tjes. Vanaf half november staat in de winkel ook weer de Kerstcollectie klaar. Kom dus 
snel naar onze wereldwinkel!  
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SINTERKLAAS 
In menslievendheid is Sint kampioen. 
Hij wil graag iets voor de wereld doen. 
Daarom koopt hij bij de vleet 
producten met het merk fair trade’. 
Zo staan boeren in arme landen 
tenminste niet met lege handen. 

 
Veel leuke Sinter-
klaascadeautjes zoals: 
kinderboeken, puz-
zels, houten speel-
goed, vilten handpop-
pen, pluche knuffels, 
spelletjes en leuke 
gekleurde ballen. 

HIPPE ACCCESOIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgebreid assortiment: prachtige leren 
tassen, mooie sjaals, kettingen, armban-
den en nog veel meer.  

VILTEN VINGERPOPJES 
Onze handgemaak-
te vilten vinger-
popjes uit Nepal 
zijn in een nieuw 
jasje gestoken! De 
handgemaakte 
popjes zijn prach-
tig verpakt per 
thema, zoals Op 

Safari. Laat alles over aan de verbeel-
ding van een kind!  
 

DE REISQUIZ 
Reis de wereld 
rond met deze 
Quiz box. Test je 
kennis over lan-
den, hoofdsteden 
en beroemde 
monumenten. 
Ontdek de verschillende klimaten, conti-
nenten, bevolkingen en hun tradities. De 
vragen zijn verdeeld over zeven catego-
rieën en zijn toegespitst op leeftijd. In 
het boekje staat extra informatie bij de 
antwoorden.  

FAIR TRADE KERSTPAKKET 
ÉN KERSTCADEAUBON 
Nogmaals aandacht voor onze kerstpak-
ketten. Met een kerstpakket aangeschaft 
via de Wereldwinkel onderscheid je je 
positief als bedrijf dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel heeft. Haal in onze winkel de 
folder met de mooiste pakketten. Naast 
een kant-en-klaarpakket kun je ook kie-
zen voor de kerstcadeaubon. Medewer-
kers van bedrijven en instellingen zijn 
dan welkom in onze winkel om hun ei-
gen keuzes te maken tijdens een feeste-
lijke happening met een hapje en een 
drankje. Voor een afspraak/meer infor-
matie: telefoon 01803-319458.   

SCHEURKALENDERS  
Leuke scheurka-
lenders, waaron-
der dé kalender 
voor vogelliefheb-
bers. Elke week 
staat een andere 
vogel in de spot-
lights, waarvan 
elke dag een an-
der kenmerk 
wordt belicht. 
Met de mooie 

tekeningen van Elwin van der Kolk, huis-
illustrator van de Vo-
gelbescherming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die meer 
van vogels wil weten! 

OOK: prachtige  
verjaardags- en  
weekkalenders. 

TONY’S LETTER-
REEP 
In de smaken: peper-
noot melk, pepernoot 
puur, melk, karamel 
zeezout, wit en melk 
marsepein. 
Op=op! 

Met de  win-
terdrank van 

PINEUT is 
zelf warme 
choco maken 
heel makke-
lijk. Het potje 
is gevuld met 

heerlijke ingrediënten. Je hoeft alleen 
nog melk toe te voegen! 

KERSTASSORTIMENT 
Vanaf half november in onze winkel! 


