Uitnodiging
Bodegraven-Reeuwijk 10 oktober 2017
Beste ondernemer,
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk mag zich ‘Fairtrade gemeente’ noemen. De jury van de Stichting Fairtrade Gemeente heeft
deze erkenning verleend. Wij willen dit heugelijke feit vieren tijdens de komende fairtradeweek van 28 oktober t/m 5 november.
Wij organiseren daarvoor de volgende activiteiten en nodigen u van harte uit daaraan deel te nemen.
Aftrap en borrel Reeuwijks Wijnhuis
Zaterdag 28 oktober worden de eerste bebouwde komborden ‘Fairtrade Gemeente’ onthuld bij de inritten Reeuwijk-Brug en
Bodegraven. Dit vieren wij met een borrel in het Reeuwijks Wijnhuis, Miereakker 2 te Reeuwijk-Brug van 17.00 tot 19.00 uur.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Fairtrade ontbijt
Dinsdagochtend 31 oktober tussen 8.30 en 9.30 uur is er een gezamenlijk ontbijt met het College van burgemeester en
wethouders en de Werkgroep Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk. Wij nodigen u hiervoor uit in de trouwzaal van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 te Bodegraven. Uw aanmelding ontvangen wij graag via de mail op fairtradegemeente@bodegraven-reeuwijk.nl
Borrel WereldWinkel Bodegraven
Op donderdag 2 november tussen 17.00 en 19.00 uur vieren wij de erkenning met een borrel in de WereldWinkel in Bodegraven,
Kerkstraat 25 te Bodegraven. Hier kunt u in het bijzonder vernemen hoe u ook zelf een fairtradebedrijf kunt worden. U bent hier
van harte welkom.
Fairtradeweek
In de komende fairtradeweek zijn verschillende activiteiten gepland. Tijdens deze week vragen wij aan de winkeliers of zij extra
aandacht willen schenken aan de fairtradeproducten in hun winkel. Aan de horecaondernemers vragen wij iets te doen met
fairtradeproducten op het menu.
Fairtrade Krant
Voorafgaand aan de fairtradeweek wordt op 25 oktober een fairtrade special uitgegeven van de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.
U kunt hierin adverteren met fairtrade aanbiedingen. Ook via facebook wordt er campagne gevoerd,
Fairtrade-Gemeente-Bodegraven-Reeuwijk
Met de erkenning als Fairtrade gemeente is er weer een stap gezet in het streven naar een duurzame wereld. Wij zijn hier erg blij mee.
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Voor meer informatie zie www.fairtradebodegravenreeuwijk.nl

