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Chocoladefestival.
Zaterdag 22 september vond voor de tweede maal het chocoladefestival plaats met tal van kramen in de Hoogstraat en Kleine
Haven.
De Wereldwinkel was present met een leuk ingerichte kraam
voor de winkel waar tal van chocoladeproducten (o.a. adventkalender, chocoladerepen en ook boekjes met recepten) te
koop waren.
Natuurlijk kon er geproefd worden. Door de medewerksters was
er een chocoladefondue neergezet waar je met
satéstokjes walnoten en rozijnen in kon dopen.
De koningin van het festival had veel interesse in
de kraam en bezocht ook de winkel waar zij wat
uitleg kreeg over de vele producten.
Meer foto’s van haar bezoek zijn te zien op onze
site (www.wereldwinkelhaastrecht.nl).
Na een paar regendruppels in de ochtend klaarde
het weer op en kwam de zon te voorschijn, zodat
het talrijke publiek kon genieten.
Na het sluiten van de kraam om 16.00 uur kon terug gekeken worden op een zeer geslaagde dag
met extra verkoop en belangstelling voor de winkel.

Vrijwilligersbijeenkomst.
VRIJWILLIGERS en WERELDWINKEL HAASTRECHT: één begrip!
Op een zaterdag in oktober was er een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers als dank voor hun inzet.
Prosecco, wijn, frisdrank, thee en koffie met allerlei heerlijke hapjes begeleidden het geroezemoes.
Na een wandeling met opdrachten stonden er stapels pannenkoeken te wachten.
Het was goed elkaar eens te zien en bij te praten.
Zo zijn we allemaal weer vol energie voor de komende drukke tijd!

Sponsortocht Krimpenerwaard
Aan de door de RABO-bank georganiseerde sponsortocht, die op 8 september jl. werd gehouden, hebben
12 deelnemers namens de Wereldwinkel Haastrecht meegedaan. Deze deelnemers hebben voor onze
vereniging een bedrag van € 60,00 bij elkaar gefietst.
Namens het bestuur willen we deze sportieve deelnemers bedanken
voor deze prachtige prestatie.
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Als u de nieuwsbrief digitaal ontvangt, heeft u de nieuwsbrief eerder in huis,
kunt u hem op de computer opslaan om later nog eens te bekijken en bespaart
u de Wereldwinkel veel werk en kosten. Meldt u vandaag nog aan op
mail@wereldwinkelhaastrecht.nl om van al deze voordelen te profiteren.
Vrijwilligers.
In onze winkel zijn zo’n dertigtal vrijwilligers actief. Sommigen zijn daarin heel gedreven en daardoor vaak met dit werk bezig; anderen doen eens in de maand een winkeldienst.
Je vrijwilligerswerk kun je dus naar eigen inzicht en tijd inplannen.
Heeft u tijd en voelt u iets voor een taak binnen een commissie (inkoop, winkeldienst, helpen bij
activiteiten, bezorgen van de nieuwsbrief, e.d.) laat het ons weten. Geef u op in de winkel of mail
ons naar mail@wereldwinkelhaastrecht.nl.
Contributie 2012.
Er zijn nog altijd een aantal leden die de contributie 2012 nog niet hebben voldaan. Zij krijgen hiervoor nog een betalingsverzoek. U kunt dit ook voor zijn: maak € 7,50. over op onze bankrekening
1185.46.082 t.n.v. vereniging Levenskans voor Allen. Contant uw contributie betalen in de winkel
kan ook.
Kerstpakketten.
De tijd van kerstpakketten en eindejaarsgeschenken is weer
aangebroken.
Speciaal voor de maatschappelijk betrokken onder ons verkoopt de Wereldwinkel geschenkpakketten.
De pakketten worden gevuld met
ambachtelijke, kleurrijke cadeaus en
lekkernijen.
De pakketten zijn op maat samen te
stellen in verschillende prijsklassen
en aantallen.
Een zelf samengesteld pakket voor familie, de oppas, de hulp maar ook
voor ondernemers, daarmee betoont men betrokkenheid aan werknemers en relaties van Fair Trade.
Voor meer informatie neem contact op met Greet v. Zuijlen (0182)
501025.
Belangrijke data:

Kerstmarkt Haastrecht (Concordia) op12 december 2012.
Kerstmarkt Vlist op 15 december 2012.

Onze plaatselijke sponsors

