
 

 

 

 

 

 

Openingstijden weer verruimd 
Wij zijn vanaf 3 juni drie hele dagen open: elke donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.30 
tot 16.30 uur. Op 1 juli gaan wij weer helemaal open! U kunt dan weer de hele week (behalve maandag) bij ons 
terecht voor al uw fairtrade cadeaus en foodproducten. Ook voor Vaderdag op 20 juni hebben wij een ruime sor-
tering geschenken, voor elke portemonnee. Kom dus snel naar onze winkel! 
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NIEUWE ZOMERCOLLECTIE    
Mooie  jute tassen, rieten manden, kleurige kettingen en zijden en katoenen sjaals. 

VOOR VADERDAG! 
Veel leuke cadeaus, zoals: kookpakket, 

kookboek, 
geheugen-
spelletjes, 
stoere dop-
pers in de 
nieuwe kleu-
ren zwart, 
grijs en bruin, 

keep leaf, auto’s en fietsen van blik en 
nog veel meer. Ook voor kleine beur-

zen! 

VADERDAG AANBIEDING 
ALLÉÉN ZATERDAG 19 JUNI 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT 
Van Seepje: vloeibaar wasmiddel en 
wasverzachter.  

- 100% natuurlijk 
- Vegan 
 - Flesje 97% gerecycled 
plastic 
- Ecocert gecertificeerd. 
  

GESLAAGD!  
We hebben kaarten, kaarsjes en boekjes 
voor geslaagden.  

En voor de Juf en Meester ook leuke 
kleine cadeautjes. 

WAT ETEN WE PAPA? 
Mannen zijn de afgelopen jaren een 
inhaalslag begonnen op vrouwen voor 
de tijd die wordt besteed aan huishou-
delijke activiteiten. Nog nooit besteed-
den mannen zoveel tijd aan het koken 
en het doen van boodschappen. Je vindt 
die boodschappen en kookgerei in onze 
Wereldwinkel. Naast een groot aantal 
kookboeken, hebben wij een verrassend 
assortiment 
eerlijke pro-
ducten, zoals 
eiernoedels uit 
India,  

kokosmelk uit  
Sri Lanka en  

biologische  
basmati rijst uit 
Thailand. 
 
  


