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We bestaan 1 jaar! Iedereen die in de maand juni iets in de
winkel koopt, krijgt van ons een leuk cadeautje. Op de ponymarkt
hebben we er ook al heel veel uitgedeeld.
Je ziet op de foto dat ons eerste jaar niet ongemerkt voorbij is
gegaan. Ineens kregen we tot onze grote verbazing twee taarten.
Een leuke & lekkere verrassing!
Voor het komende jaar hebben we weer allerlei plannen en
activiteiten in gedachten. Maar daarover meer in een van de
volgende nieuwsbrieven.

Eva Wols wint de
Johtine en Lizzy
handwerkbon!
Zaterdag 28 mei
hebben enkele
honderden mensen
onze kraam bezocht
op de ponymarkt in
Puttershoek.
Je kon de lengte
raden van een bol
zpagetti.
Het goede antwoord
was: 10.835 cm.
Eva Wols uit Puttershoek zat er het dichtst
bij met 10.500 cm.
Zij won daarmee een
handwerkbon ter
waarde van 25 euro.
Gefeliciteerd!

29 mei 2010
onze start op de ponymarkt

Wegens vakantie gesloten
Bekijk ’t filmpje!
!

Het is bijna zomer en de vakantieperiode staat voor de deur. De
winkel is in juli twee weken gesloten: van maandag 18 juli tot en met
maandag 1 augustus.

Workshops JUNI
Maak van je theepot een aardbei (€ 15,- )
( incl. theepot, 2 kleuren wol en breinaalden)
Donderdag 9 juni, 19.30 - 22.00 uur
Zpagetti (€ 25,- incl. Zpagetti en haaknaald)
Dinsdag 14 juni, 19.30 - 22.00 uur VOL !

Zpagetti in de Wijk van je Leven

Woensdag 29 juni geven wij een workHoesje haken voor mobiel, Ipad of e-reader (€ 15,- ) shop Zpagetti haken in de hal van Huys
te Hoecke in Puttershoek. ’s Morgens
Donderdag 28 juni, 19.30 - 22.00 uur
van 10 tot 12 uur kunt u gezellig een
tasje haken. De kosten zijn € 15,-.
Opgeven kan via de e-mail of in de
Bel 078 - 6761563 of stuur een e-mail
winkel. Iedereen is welkom.
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

