
 

 

 

 

 

 

 

december 2019 

Colofon 

Stichting Wereldwinkel  
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Dorpsstraat 51a 
2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel  
Telefoon:  0180 319458 
 
Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.00 uur 
zaterdag:   9.30-16.30 uur 
 
E-mail:  
wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com 
 
Redactie Nieuwsbrief: Dinah van der Weg 
 
Liever geen nieuwsbrief? Stuur dan een  
bericht naar: dvdweg@in4u.com 

AANGEPASTE  
OPENINGSTIJDEN  
Extra open: maandag 23 decem-
ber van 9.30-16.00 uur. De winkel 
sluit op 5, 24 en 31 december om 
16.00 uur. Op 31 december staat 
er een lekker kopje koffie met 
een oliebol voor je klaar! 

ACTIE DECEMBER  
Bij alle aankopen: 

DUBBELE STEMPELS OP 
DE KLANTENKAART 

Capiz waxinelichtjes 
houder...  
Capiz is een oester-
achtige schelp, die in 
grote hoeveelheden 
voorkomt in de wateren rond de Filippij-
nen en Indonesië.  De schelp is vrij rond 
en plat. Ze heeft een licht doorlatend 
karakter. Dit maakt de schelp erg ge-
schikt als basismateriaal voor handge-
maakte woonaccessoires. Capiz-pro-
ducten worden gemaakt in Manilla 
(Filippijnen). De schelpen worden be-
werkt in kleine coöperatieve- en familie-
bedrijven.  

...en 
kerst-
ballen 

Heerlijke chocolade voor de 
wintermaanden  
Kerstrepen van Tony’s 
Chocolonely 

 
Limited  
editions van 
Divine: pitti-
ge Italiaanse manda-
rijnen  met Divine 
70% pure chocolade 
en heerlijke melk-
chocolade met 

knapperi-
ge stukjes 
en een 
warme winterkrui-
denmix. 
En ook:  

Divine after dinner mint. 

Mooie collectie tassen  
Rieten tassen uit Portugal, duurzaam, 
natuurlijk en gemaakt volgens een oude 

traditionele werkwijze 
uit de negentiende 
eeuw.  
Ook uit Portugal:  
unieke tassen van 
kurk.  

Handgemaakte tas-
sen met authentiek 
floraal borduurwerk 

uit Kashmir, India. Van onze nieuwe leve-
rancier: Happy Lona (ook  sjaals andere 
accessoires).  

Mooie wollen sjaals in 
trendkleuren  
Heerlijk voor de winter! We 
hebben  groots ingekocht. 
Kom dus onze nieuwe col-
lectie bekijken in de winkel. 

 

Sieraden van  
Esperansa  
In onze vitrinekast staan 
mooie zilveren kettin-
gen, ringen, hangers en 
oorbellen, van onze  
leverancier Esperansa. 
De collectie is onlangs 
weer aangevuld met de 
prachtige sieraden.  

KAARSJESAVOND 
VRIJDAG 13 DECEMBER 
Kraamaanbiedingen: 
• doppers van 12,50 voor 10,00 
• Cotton Balls kerstballen  
• 10 stuks voor € 2,50 
• mazzeltassen € 5,- 
• diverse pakketjes en kaarsen. 

Vilt 
voor 
in de 
boom  

(van Sjaal met een Verhaal) 

Wijnfleshouder 
Presen-
teer je 
mooiste 
fles wijn in 
deze bij-
zondere 
wijnfles-
houder. 
De houten 

wijnfleshouder is gemaakt in Thailand. 


