
Kleurrijk Rhenen 19 augustus 
Zaterdag 19 augustus vindt in het centrum van 

Rhenen weer het gezellige straatfestival ‘Kleurrijk 

Rhenen’ plaats. Het centrum is dit jaar opgedeeld 

in verschillende ‘pleintjes’ vol activiteiten. Je treft 

ons op het Vertelplein (pleintje voor Museum Het 

Rondeel), samen met o.m. Caffé Caro, Amnesty, 

de Verteltas, Vertelkring Eva Luna, Zideris en 

Stichting Vrouwendag. In de kraam hebben we 

zoals altijd weer diverse leuke aanbiedingen.  

 

 

 

 

De hele zomer genieten we al van de mooie 

klaprozen uit Litouwen waar we veel klanten een 

plezier mee doen, want ze vliegen weg. Speciaal 

voor Kleurrijk Rhenen hebben we daarom de 

volgende actie bedacht: we geven 1 XL-klaproos 

weg. Wil je ook kans maken op deze mooie grote 

klaproos van keramiek? Kom dan zaterdag de 19e 

in de winkel of in de kraam. 

 

Weer naar school 
Binnenkort starten de scholen weer. In de winkel 

kun je terecht voor een mooie rugtas,  Ipadhoes, 

vrolijke wasbare boterhamzakjes van Keap-Leaf, 

notitieboekjes en natuurlijk voor die bekende 

handige Dopper.  
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Tony’s: nieuwe smaken 
We hebben al 14(!) heerlijke smaken van Tony’s 

Chocolonely. En nu komen er zelfs 2 nieuwe 

smaken bij! Donkere melk en donkere melk pretzel 

toffee. Dat is volle, romige melkchocola met de 

smaak van pure chocola. De nieuwe donkere 

melkchocola bevat 42% cacao en is minder zoet dan 

Tony’s melkchocola met 32% cacao. 

 

 

 

Vrijwilligerswerk 
Voor ons Inkoop Team zoeken we wat versterking. 

Interesse? Kijk dan eens op onze website of kom 

geheel vrijblijvend langs in de winkel voor meer 

informatie over deze vacature. 

 

Kerstpakket 
Kerst? Nog ver weg, maar in de winkel zijn we al  

bezig met het samenstellen van het assortiment. 

Interesse in een kerstpakket van ons? Neem contact 

met ons op voor een vrijblijvend advies op maat. 

 

 

   

 

 

 


