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Het Wereldwinkelteam wenst u Fijne Kerstdagen!

Helaas de winkel dicht, maar afhalen wel mogelijk!
Ook onze wereldwinkel moet helaas dicht door de overheidsbesluiten rond het
coronavirus. Maar wij kunnen wel vanuit onze etalage mooie (kerst)cadeaus aanbieden.
In de etalage staan artikelen die te koop zijn, mét artikelnummer en de prijs erbij vermeld.
Kijk gewoon even in onze mooie etalage. En stuur een mail voor je bestelling naar:
wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com. Ook voor al je vragen, geef je bestelling door
en de dag wanneer je de bestelling op komt halen.
Je kunt je bestelling ophalen op woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Let op: alleen betalingen met pin!

Er staan kant en klare kerstpakketten in de etalage. Klaar om cadeau te
worden gegeven.
Laat de producenten van onze artikelen in de derde wereld in deze
moeilijke tijden niet in de kou staan. Blijf je artikelen kopen bij onze
wereldwinkel! Zolang onze winkel noodgedwongen gesloten is, kun je
op deze manier blijven bestellen, dus ook in het nieuwe jaar!
Hieronder een paar voorbeelden van onze mooie producten en ze zijn nog afgeprijst ook!

Houten kerststal in Kerststal brons in
houten kist van
houten kist van
110,00 voor 55,00 175,00 voor 87,50

Kerstboek
van 16,99
voor 8,50

Kerstdoos
met 14
kerstballen
van 34,95
voor 17,50

Grote Kerst Korting

Van 24 december t/m 31 december 50% op alle kerstartikelen

Help ook de mensen in de derde wereld in deze moeilijke tijden
Wij verkopen originele fairtrade cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere
culturen, gemaakt met respect voor mens en milieu.

Op de valreep nog een kerstpakket????
Verras relaties met een mooi cadeau. En tegelijkertijd doe je iets waardevols voor de
mensen die de producten maken.
Zelf samenstellen of kant en klaar pakket? De keuze is aan jou en wij helpen je graag.
Stem last-minute af en stuur ons een mailtje.

De openingstijden tijdens de lockdown
Ook al moet onze winkel gesloten blijven, mogen wij gelukkig nog wel op bestelling
verkopen en kunnen bestellingen afgehaald worden.
Je kunt je bestelling ophalen op woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Let op: alleen betalingen met pin!

Facebook

Instagram

Website

Wereldwinkel Nieuwerkerk a/d IJssel
Dorpsstraat 51a
2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-319458
E-mail: wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag: 9.30-17.00 uur
zaterdag: 9.30-16.30 uur

Kom gezellig langs!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com toe aan uw adresboek.

