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Koffie



Chocolade festival



Sponsortocht

voor Fijnproevers. Er zijn drie varianten: Proef Afrika, Proef



Proeverij

Zuid-Amerika en Proef Centraal-Amerika. De rijke geur komt je

Nu in de Wereldwinkel: Koffie voor Fijnproevers!
Onze Wereldwinkel heeft haar assortiment uitgebreid met Koffie

al tegemoet als je de pakjes in handen neemt. Een koffie om in
alle rust van te genieten.
De Wereldwinkel heeft een breed assortiment koffie uit de hele wereld. Daar is nu een nieuw soort bijgekomen: Koffie voor Fijnproevers van Fair Trade Original. De drie varianten zijn stuk voor stuk
single origin koffie uit regio’s waar van oudsher de allerbeste koffie
groeit. Koffie voor Fijnproevers is een snelfiltermaling voor de echte liefhebber en verdient
het met alle aandacht te worden gedronken.
Nieuwe koffiegewoontes
Koffiegewoontes veranderen. Zo hebben veel mensen tegenwoordig
een espresso-apparaat. Ook hieraan komt de Wereldwinkel tegemoet
met een vernieuwd aanbod koffiebonen. Op de verpakking staat alles
te lezen over de herkomst, de smaak, de geur en hoe de verschillende soorten van elkaar verschillen. Zodat de koffie meer gaat leven.
En je op zoek kunt gaan naar je favoriete kracht – van zacht tot dark
roast.
Veertig jaar eerlijke koffie
Het vernieuwde koffie-assortiment valt samen met het veertig jarig jubileum van eerlijke koffie. In 1973 kocht Fair Trade Original de allereerste eerlijke koffie
ter wereld in van kleine boeren in Guatemala. De Koffie voor Fijnproevers Proef Centraal-Amerika komt van dezelfde coöperaties als
destijds de allereerste bonen. Dankzij veertig jaar fairtrade is het
leven van de boeren sterk verbeterd en de kwaliteit van de koffie
aanzienlijk toegenomen. En dat proef je!

Chocolade festival.
Zaterdag 21 september is er weer het jaarlijkse Chocolade
festival. Hier kunt u ook een stand van onze winkel vinden.
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De Rabo-bank brengt de ”Krimpenerwaard in beweging”
(en als u meedoet beweegt de Wereldwinkel financieel mee)
Net als vorig jaar kunt u op zaterdag 14 september 2013 voor onze vereniging een financiële
bijdrage bij elkaar wandelen of fietsen. U kunt kiezen uit een aantal routes in de Krimpenerwaard
met verschillende startpunten. Op onderstaande link kunt u de verschillende routes terugvinden:
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/krimpenerwaard/nieuws/items/
u_doet_toch_ook_mee
Wilt u starten in Haastrecht dan fietst u de volgende route:
Route Geel: Oost Krimpenerwaard
Startpunten:
Gemaal de Hooge Boezem - Hoogstraat 31- Haastrecht
Loetbos - Hooiberg nabij de Hendrickshoeve - Lekkerkerk
Tent buurtvereniging - Benedenkerkseweg 62 - Stolwijk
Tijdens het fietsen van die route komt u langs controleposten waar u
uw stempelkaart laat invullen. Per volle stempelkaart wordt door de
organisatie, Rabo-bank Krimpenerwaard, een bedrag overgemaakt
naar onze vereniging. Neem voor de gezelligheid (en voor het goede
doel) familie en kennissen mee. Per volle stempelkaart ontvangt de Wereldwinkel € 3,50 als u gaat
wandelen en € 5,00 als u gaat fietsen.
De stempelposten van de wandel of fietstochten zijn open van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Voor deelname moet u ons inschrijfnummer vermelden: 50.

Voor de allerkleinsten.
Ook is er deze dag een speciale kabouterroute voor de jongste inwoners van de Krimpenerwaard.
Kabouterroute Rood met wit: Loetbos 4 kilometer geschikt voor kinderen.
Tijdens Krimpenerwaard in Beweging is er speciaal voor de allerkleinsten onder ons een Kabouter
wandelroute uitgezet in het Loetbos. Bij de start krijgen de kinderen een leuke verrassing en langs
de route kunnen ze deelnemen aan diverse activiteiten. Lopen de kinderen de kabouterroute uit,
dan verdienen ze €3,50 voor hun school of vereniging. Dit geldt ook voor de begeleiders. Na het
lopen van de route ontvangen de kinderen bij de finish ook nog eens een echt Kabouterdiploma!
Start tussen 9.00 en 15.00 uur.

Proeverij.
Aansluitend kunt u deze sportieve dag besluiten op de Proeverij in Haastrecht waar u wereldse hapjes kunt proeven uit onze winkel.
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