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Terugblikken
Tijd om terug te kijken zou er in deze
periode moeten zijn. Het warme,
weliswaar grijze weer in de laatste
dagen van dit jaar geeft echter niet
de indruk dat de winter aanstaande is
en geeft ook weinig 'Kerstsfeer' af. De
kalender begint evenwel aan het
laatste blaadje en dat geeft aan dat
we binnenkort weer een Nieuw Jaar
mogen aanpakken. Voorlopig nog
helemaal in de verpakking, maar dat
zal niet voor lang zijn. De etalages
van onze winkel stralen het 'sfeertje'
uit dat we er met de Kerstdagen van
verwachten. Dankzij het gegeven dat
de meeste zaken dit jaar allang zijn
verteld, is er nu ruimte voor wat
impressies. Wat kan de winkel mooi
zijn!
Fair Trade Original
Het vorige jaar kregen we bericht dat
veel soorten thee uit het assortiment
zouden worden gehaald. Zolang de
voorraad strekte, is er een flinke dosis
ingeslagen van al die soorten waar we
van verkochten, maar het einde begint nu in zicht te komen. Van de 'gewone' soorten thee
blijven alleen Engelse melange, Earl Grey, groene thee, rooibos en tot onze verrassing ook
rooibos spicy orange over.
Gelukkig zijn er ook allerlei thee-achtige mengsels bijgekomen, dus is de keuze niet zo
heel erg ingeboet, al zal het, als je eigen thee uit het assortiment gaat, altijd even
wennen zijn om weer wat anders te gaan vinden wat aan je smaak voldoet.
We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

Voor het overige is er niet veel
nieuws te melden: zoals het
assortiment van Fair Trade
Original het afgelopen jaar was,
zo zal het ook het volgende jaar
grotendeels beginnen.
Ander nieuws
Het is toch te gek om te
schrijven dat er geen nieuws is,
maar het is eigenlijk wel de
werkelijkheid. Wat rest om te
vermelden is dat onze
(inmiddels) goede vriendin
Monique Nieberg heeft besloten
om te stoppen met de levering
Wat niet spiegelt in de zijruit, doet dat wel in de spiegel...
van kinkeliba thee. Een laatste
partijtje is onlangs afgeleverd en de enkele mensen die dit bijzonder krachtige medicijn
steeds hebben afgenomen, zullen dat in de loop van het komende jaar op een andere
manier moeten zien te krijgen.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zoals in eerdere jaren zal ook in het begin van 2018 een moment zijn om met alle
medewerkers even samen te komen voor een hapje en een drankje. En we mogen hopelijk
op een 'woordje' van de voorzitter rekenen. De medewerkers van onze winkel worden
verwacht op donderdag 11 januari om 17:00 uur in de winkel.
Kerststallen
Als Goeie Zaak hebben we langzamerhand een
reputatie als het gaat om kerststallen. Bij de
expositie van kerststallen onlangs in de
Katholieke kerk hebben we dan ook gretig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
onze te exposeren.
Voor het overige
wensen we iedereen fijne Kerstdagen, een fijne
laatste week in dit 'oude jaar' en een heel goed
Nieuwjaar. In het vertrouwen dat we mogen
meeprofiteren van een verbeterde economie en
daardoor mogelijk meer mensen meer 'Fair
Trade' producten willen aanschaffen.
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