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De Rabo-bank brengt de ”Krimpenerwaard in beweging”
(en als u meedoet beweegt de Wereldwinkel financieel mee)
Zaterdag 8 september 2012 kunt u voor
onze vereniging een financiële bijdrage bij
elkaar wandelen of fietsen. U kunt kiezen
uit een aantal routes in de Krimpenerwaard
met verschillende startpunten. Haastrecht heeft bij Het Gemaal aan de Hoogstraat
ook een startpunt. Onze vereniging heeft inschrijfnummer 55 (dit vermelden op het
aanmeldingsformulier). U ontvangt een stempelkaart en een routebeschrijving.
Tijdens het wandelen of fietsen van één van die routes 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. De wandelroutes zijn 5 of 10 km lang en de fietsroutes zijn 25 of 30 km.
Zaterdag 8 september 2012 is ook landelijke Open Monumentendag. Dus, nu u
toch onderweg bent, kunt u beide evenementen combineren.

Proeverij
Ook op zaterdag 8 september 2012 wordt in Haastrecht de
proeverij op het Havenplein gehouden. U kunt dus uw sportieve en culturele dag (zie verhaal hier boven) een mooi slot geven.
Ook dit jaar, in het 2de weekend van september, zijn de landelijke monumentendagen, met als thema: “Groen van Toen”.
De Wereldwinkel is daar natuurlijk ook weer bij met lekkere
hapjes, waarbij ingrediënten gebruikt zijn uit de Wereldwinkel.
Onze vrijwilligers bereiden deze gerechten in hun eigen keuken.
Voor 1 munt krijg je een bordje met verschillende hapjes.
Daarbij een heerlijk glas wijn of sap van de
Wereldwinkel voor ook 1 munt, dan heb je een heerlijke entree !
Dus wij hopen u te ontmoeten bij onze wereldwinkelkraam op zaterdag 8 september
vanaf 17 uur.
En noteer alvast in de agenda : zaterdag 22 september Chocolade Festival, daarbij zijn
wij ook actief. Laat je verrassen !
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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.

World Servants Haastrecht.
De “Servants” zijn weer terug in Nederland. De 12 jongelui die in Ghana een
school gebouwd hebben kwamen 27 juli
weer terug op Schiphol. De beide dames
die met de reis naar Ethiopië mee waren,
zijn 8 augustus teruggekomen. Het was
voor hen allen een enerverende reis geweest. Bij beide projecten zijn ze er in
geslaagd, samen met andere “Servants”
uit Nederland en de lokale bevolking, de
scholen op tijd af te krijgen. De verslagen
van hun verblijf daar zijn te lezen op
http://www.worldservants.nl/et112 en
http://www.worldservants.nl/gh112 .

Chocoladefestival.
Ook dit jaar zal de Wereldwinkel op het chocoladefestival van 22 september 2012 actief zijn. Wilt u
chocolade aankopen bij ons doen, dan kunt u kiezen uit de volgende producten:
*allerlei boekjes over chocolade, zoals "Ik kook chocolade"en"Chocolade recepten standaard".
*grote repen met hazelnoot, butterscotch, munt, koffie en aardbeiensmaak,
*chocoladerepen, groot en klein, melk en puur,
*witte chocolade,
*bonbons met hazelnootvulling,
*chocosticks,
*koffielikeurparels in melkchocolade
*chocolade fondueset,
*koffieboontjes in melkchocolade
*hagelslag, melk en puur,
*Braziliaanse noten en mangostukjes met
pure chocolade,
*chocobiscuits,
*biologische nougat met vanille en chocolade,
*mix voor brownies en muffins met stukjes chocolade.
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