
 

 

 

 

 

 

Valentijns cadeautje gewoon te koop in de Wereldwinkel  
Ondanks de sluiting van onze wereldwinkel kun je gewoon bij ons cadeautjes kopen voor Valentijnsdag 
zondag 14 februari. In de etalage hebben wij een mooie uitstalling gemaakt met artikelen (nummers en 
prijzen staan erbij). Loop dus even langs de winkel en kies je cadeau(s). Stuur ons een mail met je be-
stelling en naam en telefoonnummer naar: wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com . Bestelling ge-
plaatst vóór 11.00 uur kun je ’s middags op afroep vanaf 15.30 uur afhalen bij de winkel. Je kunt alleen 
pinnen. Ook voor andere kunstnijverheidsartikelen en food kun je gewoon bij ons terecht zolang de 
winkel noodgedwongen is gesloten. En je blijft op deze manier mensen in de derde wereld ondersteu-
nen in deze moeilijke tijden! 
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De winkel is gesloten. 
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wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com 
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Liever geen nieuwsbrief? Stuur dan een  
bericht naar: dinahvanderweg@gmail.com 

Marcel’s Green Soap   
Nieuw in 
ons assorti-
ment duur-
zame deo-
dorant, sho-
wer bar en 
shampoo 
bar. 

De producten van Marcels’s 
Green Soap zijn duurzaam en 
zonder aluminium en alcohol. 
De deosticks zijn gemaakt van 
biologische oliën en baking soda. Ver-
krijgbaar in de soorten: ARGAN & OUDH, 
VANILLE & KERSENBLOESEM en TONKA 

& MUGUET. De pro-
ducten zijn verpakt in 
karton. Want Marcel lust 
geen plastic soep! KIES JE ARTIKEL, NOTEER HET NUMMER EN BESTEL 

VIA DE MAIL  
Prachtige beelden 
uit Zimbabwe, 
met de hand ge-
maakt uit spring-
steen (natuurlijke 
steensoort).  
 

ZEG HET MET REPEN 
De bekende Tony’s repen met 
verschillende teksten: Blij met 
jou (melk noga), Je wordt be-
dankt (melk), Voor de zomaar 

(puur), Komt goed (melk hazelnoot) en Hieper de Pieper (karamel zeezout). 

KOM LANGS EN KIJK IN ONZE ETALAGE! 
Mooie Valentijnpro-
ducten waaronder:  lief-
desboekjes, leuke Valen-
tijn kaarten,  harten 
doosjes en nog veel 
meer. 

 
 

Ook in de 
etalage: 
SJAALS MET 
EEN VER-
HAAL en an-
dere prachti-
ge sjaals.  

Doppers in 
diverse kleu-
ren en ma-
ten. 
 
Heerlijke 
winterdran-
ken van  
PINEUT. 


