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Project 2019

Evenementen.
Vrijdagavond 23 november
was in het centrum van
Haastrecht het evenement
Moonlight shopping
Deze avond waren alle winkels (ook de Wereldwinkel)
geopend tot 21.00 uur. Alle bij
de Ondernemersvereniging
Haastrecht (OVH) aangesloten
winkeliers hadden speciale aanbiedingen, er was live muziek
op het dorp en voor iedereen
was er warme chocolademelk.
Vrijdag 14 december “Kerst
kwartier” in Stolwijk en
Zaterdag 15 december
“Winterfair” in Haastrecht.
Op beide evenementen zijn
wij van de partij. Naast veel

Advertentie

kerstartikelen en kaarsen zijn er ook
weer Unicef kerstkaarten.
Wist u dat Tony Chocolonely, de enig slaafvrije
chocolade, een reep heeft,
die je in de kerstboom
kunt hangen?
Relatiegeschenken
De hele maand kunt u bij
ons terecht voor een mooi
geschenk voor uw relaties.
Greet (501025) en Toos (0628414712) helpen u graag met het samenstellen van een pakket op maat.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.

Telefoonnr. Winkel: 06-12049783
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Project 2019
Eind van dit jaar sluiten we het project van World Servants
af. Zij krijgen dan nog een bedrag overhandigd, dat we in
2018 met de fooienpot bij elkaar hebben gespaard. Dit zal
door het bestuur van “Levenskans voor Allen” nog worden
aangevuld met een bedrag uit de winst van de verkoop van
de producten uit de Wereldwinkel.
Voor 2019 zoeken we nog een project om te ondersteunen.
Dit project moet aan de volgende eisen voldoen
* het moet gebaseerd zijn op een initiatief uit de omgeving
van Haastrecht
* de initiatiefnemers moeten dit project aan onze leden kunnen verantwoorden.
Heeft u een suggestie laat het ons (het bestuur) weten.

Wij wensen onze adverteerders, hier verzameld bij de open haard, (en natuurlijk ieder die dit
leest) fijne feestdagen en een voorspoedig

