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Gezellig! De winkel staat vol met lekkere warme winterwol. Wij
hebben onze eerste workshop op locatie gegeven. We waren uitgenodigd door de personeelsvereniging van waterschap Hollandse
Delta voor een workshop Zpagetti. Dat is ons heel goed bevallen. Na
afloop kregen we allemaal, heel toepasselijk, een bord echte
spaghetti! Deze maand geven we weer een bedrijfsworkshop. Dit
keer in Barendrecht. Misschien ook een leuk idee voor uw bedrijf of
organisatie. We vertellen je graag over de mogelijkheden.
Johtine en Lizzy

6 november: Cadeautjesmarkt
We staan vanaf 10 uur op de cadeautjesmarkt met minitasjes van Zpagetti en
sjaals van Ondas. Zoek je een leuk en
betaalbaar cadeau voor de decembermaand? Kom dan even langs!
* De Drie Lelies, Puttershoek. Van 10 - 16 uur. Gratis.

11 oktober: workshop Zpagetti in het bedrijfsrestaurant van waterschap Hollandse Delta.

13 november: Ponymarkt

Workshops NOVEMBER
Feestelijke sjaals breien (gevorderden)
Woensdag 10 november, 9.30 - 12.30 uur (22,50 euro)
Donderdag 11 november, 19.00 - 22.00 uur (22,50 euro)
Zpagetti (beginners en gevorderden)
Dinsdag 23 november van 19.00 - 22.00 uur (40 euro)

Workshops DECEMBER

Je vindt ons op de ponymarkt in
Puttershoek. Kom gezellig langs,
we hebben vast ook iets voor jou in
onze kraam op het Maximaplein!
Tijdens de ponymarkt is de winkel
gewoon open!

Vroeg donker? Welnee!
In de ʻ donkere dagen voor Kerstʼ
wil je juist goed licht op tafel hebben.
Wij hebben verschillende soorten
daglichtlampen. Met loupe, dus
ideaal om een handwerkje bij te
doen.

Feestelijke sjaals breien (gevorderden)
Woensdag 8 december, 9.30 - 12.30 uur (22,50 euro)
Donderdag 9 december, 19.00 - 22.00 uur (22,50 euro)

Geef je op via de mail, kom langs in de winkel of bel ons.

11 december: Kerstmarkt
Zaterdag 11 december staan we van 10 - 15 uur op de
Kerstmarkt in ʻHuis te Hoeckeʼ in Puttershoek.

Handwerkwinkel Joli - Schouteneinde 59 - Puttershoek ✆ (078) 676 15 63
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 18.00 uur. Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

