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Krimpenerwaard in
Beweging.
Op zaterdag 10 september 2016 is de vijfde
editie van deze sponsortocht. U kunt kiezen
uit verschillende fietsroutes.
Voor de kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 7 jaar
wordt ook dit jaar de
kabouterroute in het
Loetbos georganiseerd.
Voor de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar is er een avontuurlijke
survivaltocht door het Loetbos. Kinderen kunnen zelf of met hun ouders
aan deze tocht meedoen.
Dit jaar is er speciaal voor de jeugd in samenwerking met SYnerKri *) een
sportieve uitdaging bij de Surfplas (te Krimpen). Zwem, fiets en ren zo
snel mogelijk het parcours rondom de Surfplas.
Door mee te doen sponsort u de Wereldwinkel; de RABO bank stort per
deelnemer € 3,50 op onze rekening.
U hoeft dus zelf geen sponsors te zoeken; u geeft bij inschrijving op voor
welke vereniging u gaat meedoen.
*) SYnerKri staat voor SYnergie in Krimpen aan
den IJssel
Proeverij.
Op zaterdag 10 september 2016 staan we weer
op de Proeverij. Het is een gezellig samenzijn
voor iedereen met een hapje en een drankje.
Ook de fietsers van Krimpenerwaard in Beweging zijn van harte welkom
Etalage.
Van de RABO-bank hebben we een bijdrage
ontvangen van € 200,00. De etalage van de Wereldwinkel willen we een opknapbeurt geven (nu
wordt alles op losse kisten, tafeltjes en planken
uitgestald).
Er wordt achter de schermen nog druk naar verschillende mogelijkheden gekeken. We hopen in
de volgende nieuwsbrief een afgerond verhaal
te presenteren.
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Certificaten.
In de laatste bestuursvergadering is besloten om in het najaar 10 certificaten extra uit te
loten.
Naar verwachting zullen de betrokken in september hierover worden geïnformeerd.
Kerstpakketten.
Op de website (www.wereldwinkelhaastrecht.nl) vindt u de
folder van Fair Trade met vele voorbeelden van kerstpakketten.
De heerlijke en inspirerende producten in deze folder hebben alles in zich om er een prachtig pakket van te maken.
Door de verre herkomst zijn ze verrassend, heerlijk van
smaak en mooi verpakt.
Ook de mensen die de producten maken, verras je met
jouw aankoop. U bent natuurlijk vrij om zelf een pakket samen te stellen. Alle artikelen zijn afzonderlijk geprijsd.
Wilt u hulp bij het samenstellen, laat het ons weten via
info@wereldwinkelhaastrecht.nl.
Doppers.
Tijdens de meimaand waren de
Doppers in de aanbieding. Er werd gelukkig goed gebruik van
gemaakt. Hieruit blijkt dat deze gerecyclede flessen nog steeds
in trek zijn.
Nu loopt er ook nog een actie in samenwerking met het gemaal:
“Op vertoon van uw entreebewijs van de Hooge Boezem krijgt u
€ 1,00 korting bij aankoop van een Dopper in de Wereldwinkel”.
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