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Hoera, de winterwol is binnen! De winterbreiboeken hadden we
al. Maar vandaag is ook de voorraad winterwol binnengekomen. We
zijn bezig om alles netjes uit te stallen. Komend weekend gaan we
naar de Krea Vakbeurs in Arnhem en op 8 september gaan we weer
een nieuwe voorraad Zpagetti inslaan! Heb je nog wensen? Laat het
ons weten ! Op de Kreabeurs hopen we weer leuke, nieuwe ideeën op
te doen. Of dat gelukt is, lees je in de volgende nieuwsbrief. En kun je
niet zo lang wachten, kom dan gewoon even neuzen in de winkel.
Johtine en Lizzy

16 september:
Joli gaat op de PORTUGESE toer!
In Portugal kennen ze ook
Zpagetti. Speciaal voor de
lezers van onze nieuwsbrief
gaan we donderdag
16 september het Portugese
model haken van de Zpagetti-tas. Doe
gezellig mee en geef je op! Het is van
19-22 uur en kost 15 euro.

26 augustus: Joli op de Hoeksche Waardse
seniorenbeurs in Alcazar, Puttershoek..

Lijstje erom?
Sinds kort kun je je borduurwerken ook bij ons
laten inlijsten. In de winkel hebben we keus uit
meer dan 100 verschillende lijsten, met of
zonder passe-partout.

Nieuw: workshop sjaal breien
We ontdekten het leuke patroon van deze sierlijke sjaal.
De reacties op de proefexemplaren waren zo positief,
dat we in september drie workshops organiseren:
* Woensdag 22 september van 9.30 - 12.30 uur
* Donderdag 23 september van 19.00 - 22.00 uur
* Dinsdag 28 september van 19.00 - 22.00 uur
Het kost 17,50 euro per persoon. Opgeven kan via de
mail, maar je mag natuurlijk ook bellen!
∎ september: seniorenbeurs in De Drie Lelies, Puttershoek
29

Woensdag 29 september staan we op de jaarlijkse seniorenbeurs van de stichting Welzijn
Binnenmaas. We zijn aanwezig met ons normale assortiment. Maar ook met een aantal
handige hulpmiddelen bij het handwerken, zoals daglichtlampen en loupes.
 29 september, 10 - 16 uur, De Drie Lelies, Maximaplein 1, Puttershoek. Toegang gratis.

30 september: workshop Zpagetti
Voor de gewone workshop Zpagetti van 30 september zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Ken je iemand die ook graag met Zpagetti aan de gang wil? Die kan ons bellen of zich
opgeven via de website.
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag: 9.00 - 18.00 uur
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