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We zijn nu ruim twee maanden open en krijgen heel leuke reacties.

Eindelijk weer een handwerkwinkel in het dorp! , horen we vaak van
klanten. Wij willen jullie graag op de hoogte houden van onze
activiteiten en de nieuwtjes graag delen. Daarom verspreiden we elke
maand een nieuwsbrief. Als jullie zelf tips, ideeën, patronen of leuke
nieuwtjes hebben, zijn die natuurlijk ook welkom!
Johtine en Lizzy

Je
vindt ons ook op
Hyves!

Nieuwe voorraad Zpagetti is binnen
Van Zpagetti krijg je nooit
genoeg. Deze week hebben we flink ingeslagen en
onze voorraad aangevuld.
Naast de bekende kleuren
zijn er ook weer verrassende nieuwe combinaties. Op
de foto zie je al aardig wat
variaties, maar in de winkel
hebben we er nog meer.

Winter 2010 / 2011
De eerste breiboeken voor de komende winter zijn net binnen. Over
enkele weken verwachten we ook de wintercollectie Katia breiwol.
De breiboeken kosten 5,95 euro.

Workshop Zpagetti in augustus
Voor de workshops van 18 en 24 augustus is er nog plek. Ken je iemand die ook graag
met Zpagetti aan de gang wil? Geef het dan door via het contactformulier op de website.

Een ketting van Zpagetti !
Het idee voor deze ketting heeft Petra Kleinendorst
opgedaan in Portugal. Zij is zo vriendelijk geweest om een
werkbeschrijving te maken. Wij zijn benieuwd hoe jullie
geïnspireerd raken. Mail ons een foto van het resultaat en
de leukste ketting plaatsen we in de nieuwsbrief van
september.
∎ KLIK HIER voor de werkbeschrijvng

26 augustus: Joli op de seniorenbeurs Puttershoek
Donderdag 26 augustus staan we op de seniorenbeurs van de Roparun in Puttershoek.
We zijn aanwezig met ons normale assortiment. Maar ook met een aantal handige
hulpmiddelen bij het handwerken, zoals daglichtlampen en loupes.
∎ 26 augustus, 10 - 17 uur, Alcazar Pleasure Village, Groeneweg 1, Puttershoek. toegang: 5 euro.

Handwerkwinkel Joli - Schouteneinde 59 - Puttershoek ✆ 078 - 676 15 63
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

