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Wereldwinkeldag 14 mei 2011 Wereldwinkeldag 14 mei 2011 -- Swingen en Salsa! Swingen en Salsa!  
Wereldwinkel Goor nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Wereldwinkeldag op zaterdag 14 mei. We besteden op deze dag 
op een swingende wijze aandacht aan onze winkel. Rico Latino, de grootste dansschool van het 
oosten, zal van 13.30 -15.30 uur een spetterende dansshow geven met salsa, cha cha cha en 
merengue. Door de opzwepende muziek kunt u vast niet stil blijven staan, dus u wordt uitgedaagd 
om mee te dansen tijdens een korte workshop. Met de tropische cocktails die we serveren wordt 
het een heerlijke dag.  
 

Wilt u vast een voorproefje? Luister dan naar één van de cd's van Putumayo World Music met 
salsamuziek die verkrijgbaar zijn in onze winkel. Kijk ook eens op www.ricolatino.nl.  
Graag zien we u op zaterdag 14 mei tussen 9.00 en 17.00 uur in Wereldwinkel Goor. 
 
Wereldwinkel Goor op het wereldwijde web!Wereldwinkel Goor op het wereldwijde web!  

Met trots presenteren wij onze website. Wat kunt u daar vinden?  
Veel informatie over: 
• De winkel                                    
• De producten die wij verkopen 
• De leveranciers 
• Onze idealen 
 

En nog veel meer, zoals 
• Informatie voor een spreekbeurt, voor een werkstuk op school of voor 
          een speciale les 
• Recepten voor lekker koken met Fairtrade producten 
 

Een kijkje op de website zegt meer dan duizend woorden, dus……….  
GA SNEL NAAR www.wereldwinkelgoor.nl.  

 

Bovenverdieping in het nieuw door Bovenverdieping in het nieuw door   
schenking Schoolfeestfondsschenking Schoolfeestfonds  
U komt als klant altijd in een kleurig ingerichte winkel met mooie 
handgemaakte artikelen en lekkere levensmiddelen. Maar boven de winkel 
wordt vaak ook hard gewerkt! Beheer van de kassa, maken van 
feestboeketten, prijzen van artikelen, vergaderen,... het gebeurt allemaal 
buiten het zicht op de bovenverdieping.   
 
Er stond tot voor kort een bonte verzameling van tafels en 
stoelen. Maar door een schenking van het Schoolfeestfonds kon 
er nieuw meubilair aangeschaft worden. Samen met de 
vloerbedekking die door het bestuur van de Wereldwinkel werd 
gekocht, mag de bovenverdieping weer gezien worden.  
 
Alle vrijwilligers van de Wereldwinkel zijn erg blij met het gebaar 
van het Schoolfeestfonds.  

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Hemaku Computing BV (www.hemaku.nl) 



Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Hemaku Computing BV (www.hemaku.nl) 

Zomers genieten!Zomers genieten!  
We hebben er al even van mogen proeven: heerlijke zonnestralen die u verwarmen en 
uw humeur opvrolijken. Een voorbode van de zomer. We gaan weer naar buiten! In de 
winkel hebben we de juiste producten om daarvan te genieten.  
 

Wat hebben we voor u ingekocht? 

 

• hangmatten  
• een barbecue  
• vrolijk serviesgoed  
• wijn 
• kookboekjes met lekkere recepten 

 
Gratis informatiekaarGratis informatiekaartjes bij de artikelentjes bij de artikelen  
Bij heel veel artikelen die u bij ons kunt kopen, maken wij kaartjes met informatie over: 

• de mensen die het maken en hun omstandigheden  
• het materiaal waar het van gemaakt is  
• uit welk land het komt 
• de betekenis 
• de gebruiksaanwijzing 
• het onderhoud                                                                    Vraag er bij uw aankoop gerust om. Wij vertellen U er graag over. 

 
Symbolen: Ying YangSymbolen: Ying Yang  
In onze winkel hebben we altijd mooie en aparte artikelen met een symbolische betekenis. 
Voorbeelden hiervan zijn de olifant (teken van geluk), de duif van keramiek (vrede) en de Ying 
Yang. We hebben verschillende artikelen met Ying Yang, zoals een wierookhouder, een peper en 
zout stel, maar ook een zilveren hanger voor aan een ketting. 
 

Volgens het principe van yin yang heeft het leven twee kanten in zich. De donkere / rechter 
cirkelzijde ( yin ) symboliseert onder andere vrouwelijkheid, het noorden, aarde en schaduw.  
De lichte / linker cirkelzijde ( yang ) staat voor mannelijkheid, het zuiden, hemel en licht. Samen 
vormen zij een eenheid. 

 
In ons assortIn ons assortimentiment  

Verschillende keren per jaar worden er door de vrijwilligers van de inkoopgroep weer allerlei 
nieuwe artikelen gekocht. Zo zijn er het hele jaar door bijzondere producten 
in de winkel te vinden. Altijd een verrassing! Wat dacht u van unieke 
schalen van keramiek ingelegd met stukjes hout of terracotta-schalen met 
mozaïek van verschillende kleuren glas. Kunstig gemaakt en gunstig 
geprijsd! Loop voor de nieuwe producten even binnen of kijk op onze 
website www.wereldwinkelgoor.nl. 
 

Net binnen: nieuwe wierNet binnen: nieuwe wierookgeurenookgeuren  
Er is weer een ruime keuze aan wierookgeuren. Voor ieder moment en voor ieder persoon is er 
een juiste geur. Wierook heeft een rustgevend effect. De geur bepaalt de werking. Elke geur 
heeft namelijk een ander effect. Dit kan voor iedere persoon verschillend zijn. De geuren van de 
wierook kunnen blij, fris, zeker, actief of juist rustig maken.  
U kunt op www.wierook.nl/geuromschrijving.php de uitleg van de geuren lezen, maar voor het 
ruiken van de juiste geur komt u even langs in onze winkel! 
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