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Maak je mooi…..

Vanaf 24 september:
gratis tijdschrift
Het Vermoeden

September staat bij de Wereldwinkel in het teken van de actie
Maak je Mooi.
Terwijl de nieuwe najaarscollecties in de rekken van de
kledingzaken hangen, vindt u bij
de Wereldwinkel een breed
assortiment aan bijpassende
accessoires zoals tassen, sjaals
en sieraden. In september bieden
wij u bovendien aantrekkelijke
kortingen en een gratis kleuradvies bij uw aankoop.

29 september gratis kleuradvies bij aankoop van
tas, sjaal of sieraad
Bent u van plan een tas, sjaal of
sieraad aan te schaffen bij de
Wereldwinkel maar twijfelt u
over de juiste kleur?
Kom dan op zaterdag 29 september
tussen 13.00 en 16.00 uur naar onze

Wereldwinkel. Die middag is
kleurconsulente Ria van Lith (van
Re-colourkleuradvies in Grave,
www.re-colour.nl) aanwezig in de
winkel om u te adviseren over de
kleuren die het beste bij u passen.
U bent zeker van een gericht kleuradvies bij uw aankoop wanneer u
van tevoren een afspraak maakt via
info@wereldwinkelgrave.nl of belt
met (0486) 47 14 13. U kunt u ook
in de winkel inschrijven. Daarnaast
ontvangen al onze klanten in de
maand september een kortingskaart
naar keuze voor een kleuranalyse
bij Re-colourkleuradvies.

NCRV en IKON brengen samen een
nieuw tijdschrift uit met de titel:
Het Vermoeden. Het nieuwe
blad gaat over spiritualiteit en
levensbeschouwing. Het eerste
nummer gaat over het thema ‘Fair’
en bevat onder andere het artikel
‘10 feiten en fabels over fairtrade’.
Interessant dus, ook voor klanten
van de Wereldwinkel. Daarom
mogen wij een aantal exemplaren
gratis weggeven (op=op). Heeft u
belangstelling? Loop dan even
binnen.

15% korting op tassen,
sjaals en sieraden
In de hele maand september
krijgt u in Wereldwinkel Grave
15% korting op alle tassen, sjaals
en sieraden. Elk van deze artikelen
vertelt bovendien een eigen
verhaal. Hoe het soms met maar
weinig middelen is gemaakt. Hoe
de makers met de verkoop ervan
hun bedrijfje hebben opgebouwd.
Of simpelweg dat zij hun kinderen
nu naar school kunnen sturen. Een
bijzonder cadeau, voor uzelf of om
weg te geven!
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Maak kennis met fairtrade levensmiddelen

Wereldwinkel weetjes

Tijdens de Fair Trade week
(van 29 oktober t/m 3 november)
loopt de actie met de Big Fair Bag:
een goede manier om kennis
te maken met fairtrade levensmiddelen. U kunt dan een goed
gevulde Big Fair Bag van €17,95
kopen voor €9,95. In de tas zitten
twee pakken Rijst, Curry, Woksaus,
Sweet Chili Saus, Ketjap Manis en
Kokosmelk.
De tas en recepten naar keuze
krijgt u er gratis bij.

Wist u dat

Geef je stem cadeau aan de Wereldwinkel
Welke winkel is volgens u de
beste van Nederland?
Vindt u ook dat de Wereldwinkel
de Publieksprijs Beste Winkelketen dit jaar dubbel en dwars
verdient? Tot en met 7 oktober
2012 kunt u stemmen via
bestewinkelketen.nl. Met uw
stem maakt u tevens kans op
mooie prijzen!

...
in onze winkel ook gratis recepten
verkrijgbaar zijn van wereldse
gerechten?
...
de Wereldwinkel ook portieverpakkingen verkoopt van zoet
broodbeleg? Erg handig voor op
vakantie en bij gasten in huis.
...
in de laatste week van oktober de
najaarsfolder weer in de brievenbus
valt? Daarin vindt u allerlei nieuwe
artikelen en leuke aanbiedingen.
...
het duurzame waterflesje Dopper
ook te koop is in de Wereldwinkel?

Kerstpakketten met een goed doel
Hoewel Kerstmis nog ver weg is, is
de tijd wel aangebroken om te gaan
nadenken over kerstpakketten. Voor
ons in elk geval wel. Wij hebben
inmiddels uitgebreide brochures
in huis met diverse mooie kant-enklaar pakketten in allerlei prijsklassen. Natuurlijk kunt u ook zelf
een pakket samenstellen met losse
cadeaus. En er is de mogelijkheid

om Wereldwinkel-cadeaubonnen
op te nemen in een kerstpakket.
Met een fairtrade kerstpakket of
cadeau van de Wereldwinkel geeft
u niet alleen een origineel cadeau
maar helpt u tegelijkertijd mensen
in ontwikkelingslanden om hun
bestaan en levensomstandigheden
te verbeteren.

Oktober Wijnmaand
Ook Wereldwinkel Grave verkoopt
lekkere fairtrade wijnen in rood,
wit en rosé. Wilt u eerst proeven?
Dat kan uitstekend met de kleine
flesjes met een inhoud van 250 ml.

Openingstijden
ma 13.30 –17.30 uur,
di t/m vrij 9.30 –17.30 uur
zaterdag 9.30 -17.00 uur
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