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December is feest!
December is Sinterklaas, Kerst en Oudjaar. December is speculaas, cadeautjes en
oliebollen. December is de maand om even terug te kijken, te herdenken en
omgeven met mysterie.

De wereldwinkel is in kerstsfeer
De inkoop heeft prachtige kerstartikelen ingekocht zoals kaarsen, kerstkaarten, papieren
kerstboompjes, kersthangers in de nieuwe kleuren en kerststallen. Eigenlijk te veel om op
te noemen.
Op zaterdag 4 december staat er een kopje koffie, thee of warme chocolademelk voor u
klaar, met een heerlijk stukje zelf gemaakte gevulde speculaas. Kom gezellig langs in
onze winkel!

Kerst aanbieding
Op zaterdag 18 december zijn alle kaarsen met 20% korting!

Tiny Tony’s kerstmix kopen
Deze zak met 20 kleine chocolaatjes van
Tony’s Chocolonely is ideaal voor de kerst.
Zet een gezellig schaaltje met deze heerlijke
Tiny Tony’s op tafel .Gewoon om zelf van te
snoepen of voor als er bezoek is.

Kerstdecoratie van onze leverancier
Kinta
Het ambacht, pure materialen en respect voor de
makers zijn de uitgangsnormen van Kinta. In onze
collectie omarmen we het ambachtelijk proces.
Designs die ontworpen zijn om mooi te blijven. Dit
vindt je terug in onze acacia houten sterren
boompjes en handgemaakte kandelaars.
Een mooie kandelaar in de vorm van een boom in
de kleur groen bijvoorbeeld. Deze kandelaar is 11
cm hoog.

Kerststallen
Een unieke kerststal maakt uw kerstdecoratie compleet. Ons assortiment kerststallen is
ambachtelijk gemaakt. De aardewerken kerststallen zijn afkomstig uit Peru en zijn
kleurrijk geschilderd. De houten kerststallen zijn geheel met de hand uitgesneden uit
olijven hout.

Papieren kerstboompjes
Te leuk, deze gezellige boompjes van papier en uitgevoerd in mooie trendy kleuren,
helemaal van nu. Zet een paar leuke papieren kerstboompjes bij elkaar en jij bent
helemaal klaar voor de kerst.

Ze zijn mooi om neer te zetten op een lage kast maar ook leuk voor op de salontafel op
bijvoorbeeld een houten onderbord.
Wordt opgevouwen geleverd in een luxe verpakking. De kerstbomen zijn eenvoudig uit te
vouwen en sluiten door middel van magneetjes. Ook weer eenvoudig op te bergen voor
de volgende jaren.
Alle producten van Only Natural zijn handgemaakt in India. In het zuiden van India woont
een leefgemeenschap, Sri Aurobindo Ashram, die de ambacht van het papier maken
beheerst. Het papier wordt veelal gemaakt van pulp van gerecycled restmateriaal.

Op de valreep nog een kerstpakket????
U verrast uw relaties met een mooi cadeau. En tegelijkertijd doet u iets waardevols voor
de mensen die de producten maken.
Zelf samenstellen of kant en klaar pakket? De keuze is aan u en wij helpen u graag. Kom
even langs de winkel of maak een afspraak via 0180-319458. U heeft dan voldoende tijd
om samen met een medewerkster een mooi kerstpakket samen te stellen.

Esperansa, Zilveren sieraden
In onze vitrinekast staan mooie zilveren
kettingen, ringen, hangers en oorbellen,
van onze leveranciers is Esperansa
Gewonnen uit de zilvermijnen van Mexico
wordt zilver door ambachtelijke smeden
volgens eeuwen oude tradities en
technieken verwerkt tot unieke sieraden.
De ontwerpen worden afgestemd op de
trends van de Europese markt en zijn
voorzien van een officieel keurmerk.

Blossombs
Mooi voor jou en mooi voor de natuur.
Kerst staat bij Blossombs in het teken van biodiversiteit, duurzaamheid en vooral mooi.
Voor jou én voor de bij, want wij geloven: wat mooi is voor jou, kan ook mooi zijn voor de
natuur.
In elke Kersthanger zit een kleurrijk Blossombs bloem ‘bommetje’. Deze hang je tijdens
de feestdagen in de boom en na afloop gooi je de Blossomb – hup – zo in de tuin (of
ergens anders buiten). Zo geniet jij tijdens de feestdagen van de kersthangers en in de
lente genieten jij én de bij van mooie bloemen.
Blossombs Kersthangers zijn er in 7 ontwerpen: Kerstboom, Huisje, Kerstbal, Cadeautje,
Vogel, Kerstkegel en Ster.

Capiz Waxinelichtjeshouders
Een van de bekendste en mooiste fair trade
Wereldwinkel producten is de waxinelichthouder
gemaakt van oesterschelp (capiz).
In de wateren rond de Filipijnen vindt men veel
oesterschelpen. Deze oesterschelpen worden geweekt
en daarna gevormd. De schelpen worden ook gekleurd
zoals bij deze waxinelichthouders.
Een brandend waxinelichtje verspreidt in zo'n lotus een
magisch licht. De lotusbloem staat in het boeddhisme symbool voor onze ziel.

Happy Lona Art Scarves Collection
Is een sjaal om naar te kijken…te voelen te dragen…of om op te hangen.
Happy Lona heeft deze unieke collectie sjaals kunnen ontwerpen dankzij het
Rijksmuseum die vele kunstwerken uit de collectie heeft gedigitaliseerd en via Rijksstudio
beschikbaar stelt om nieuwe kunst te creëren.
Japanse prenten, Jugendstil tableaus, afbeeldingen van insecten of bloemenstillevens
hebben Happy Lona geïnspireerd tot ontwerpen van deze collectie. In het hoge noorden
van India, in de staat Kasjmir.
De Happy Lona sjaals worden geweven met hele fijne draden van zachte schapenwol en
echte cashmere wol. Het resultaat is een prachtige fijne stof die zacht en soepel aanvoelt,
heerlijk warm is en niet kriebelt.

Coronaregels
Wij houden ons aan de maatregelen die rondom de Coronapandemie gehanteerd
worden. In de winkel is een mondkapje verplicht voor zowel de klanten als onze
mederwerkers. Wij vragen iedereen 1,50 meter afstand te houden en beperken ons tot
maximaal 3 klanten te gelijk in de winkel. We rekenen op begrip en medewerking.

De openingstijden in de maand december 2021
Gelukkig kunnen wij in de maand december de deuren vier dagen openen.
De openingstijden zijn woensdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en zaterdag 9.30 tot
16.30 uur.
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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.

