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GROU - Met nieuwe kleuren en een nieuwe presentatie gaat de Wereldwinkel in Grou een
nieuwe toekomst tegemoet.
Gedeputeerde Sietske Poepjes verrichtte vrijdag de heropening van de winkel, die sinds 2007
al drie keer verhuisde. Na Rotterdam is Grou de tweede Wereldwinkel in het land met de
nieuwe formule, die gebaseerd is op de tropenkleuren zand, paars en geel met een zachtoranje vloer.
Grote portretten van producenten maken duidelijk waar de Wereldwinkel de producten
vandaan haalt.

Gedeputeerde opent 'Wereldwinkel 2.0'
Geschreven door redactie Grouster op 15 maart 2013 14:42

Sietske Poepjes doorbreekt symbolisch de handelsmuur.
GROU - Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) opende vrijdagmiddag aan de Doorbraak de
vernieuwde Wereldwinkel Grou. Dat deed ze door een paneel op de plaats van de voordeur open
te trappen. Het paneel stelde een symbolische handelsmuur voor. Grou is landelijk de tweede
Wereldwinkel in de nieuwe stijl. "Dit is in Wereldwinkel 2.0", aldus de enthousiaste bestuurder.
Volgens voorzitter Irma van Beek hebben de vrijwilligers van Wereldwinkel Grou de afgelopen 39
jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hierna kon iedereen de vernieuwde winkel bekijken en
schonk Poepjes -mede in het kader van NLdoet- eerlijke koffie en thee aan de gasten en
vrijwilligers.

Wereldwinkel strikt gedeputeerde voor opening
Geschreven door redactie op 09 maart 2013 16:47

Gedeputeerde Sietske Poepjes.
GROU - Wereldwinkel Grou heeft gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) gestrikt om komende
vrijdag de vernieuwde winkel aan de Doorbraak te openen. Ze zal symbolisch de handelsmuur
doorbreken. De winkel is de afgelopen drie weken verbouwd in de nieuwe Wereldwinkelstijl. Dat
is een primeur voor het Noorden van ons land. Alleen Rotterdam ging Grou voor. Poepjes zal bij
de opening ook eerlijke koffie en thee schenken aan de gasten en vrijwilligers, die zich vaak al
jaren belangeloos inzetten voor Fairtrade. Tijdens het openingsweekend zijn er
openingsactiviteiten en -aanbiedingen. Ook is er een theeloterij

Uitverkoop Wereldwinkel wegens verbouwing
Geschreven door redactie op 14 februari 2013 13:00
GROU - Wereldwinkel Grou kan begin maart verbouwen. Dit na anderhalf jaar voorbereiding,
werving van fondsen, inzet van vrijwilligers en acties. De verbouwing en herinrichting is nodig om
de winkel te laten aansluiten bij de vraag van de klant, nu en in de toekomst. Het verven in de
frisse Wereldwinkelkleuren en het opnieuw inrichten is een uitgelezen moment voor een
rigoureuze leegverkoop. Deze gaat komende zaterdag van start. Op de unieke, eerlijke en vaak
handgemaakte producten krijgt u een korting van tenminste 50%.
Na 23 februari sluit Wereldwinkel Grou dan even haar deuren, om op 15 maart officieel en
feestelijk te heropenen. Ruimer, opener en kleuriger

Wereldwinkel Grou start geldactie
Geschreven door redactie op 08 december 2012 14:56
GROU - De acties voor de herinrichting van Wereldwinkel Grou afgelopen zomer en herfst,
hebben de helft van het benodigde geld binnengebracht. Deze week is een vervolgactie
begonnen en wordt iedereen die de Wereldwinkel een warm hart toedraagt, gevraagd geld te
geven of in natura te sponsoren. Meer info hierover op Wereldwinkel Grou of bij penningmeester

Jan Bouma, telefoon: 06-20198467.
In de aanloop naar kerst is er ook nog een verkoopactie, opgezet door twee grondleggers (anno
1974) van de Wereldwinkel, Anna Breeuwsma en Reino Holtrop. Ze verkopen originele vilten
kerstversieringen welke fair zijn ingekocht in Brazilië. Verkoop in de Wereldwinkel, maar ook op
andere plekken. De kerstversieringen kosten € 2,50 per stuk. 80% van de opbrengst gaat naar de
herinrichting.
Wereldwinkel Grou heeft ook nog vacature voor een handige klusser die het timmerwerk aan de
winkelinrichting kan uitvoeren. Meer info op de site.

