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Onze vakantie is voorbij…. en die van jullie misschien ook al

Joli op Twitter!

bijna. Dinsdag 2 augustus gaat de winkel weer open. Over een
paar weken gaan de scholen weer beginnen en krijgt het leven
weer z’n gewone gangetje. Zo’n vakantie is altijd duurder dan je
denkt, is onze ervaring. Daarom hebben we de augustus tot
uitverkoopmaand gebombardeerd. Op alle zomergarens en
zpagetti geven we de hele maand 25 procent korting. Dat geldt ook
voor de sjaaltjes en de sjaaltjeswol.
We hopen dat jullie ook allemaal een fijne vakantie hebben gehad
en zien jullie weer snel in de winkel!

Je hebt misschien dat Johtine en Lizzy
leuke, blauwe vogeltje
al gezien op onze
website. Als je daar
op klikt kom je op
onze Twitter-pagina.
“Wat moet je daar nu
mee?”, hoorden we
om ons heen. Het
antwoord is simpel.
Gewoon om ook op
een moderne manier
met jullie contact te
kunnen houden.

29 mei 2010
onze start op de ponymarkt

Workshops Vanwege het mooie weer hebben we nog geen lijstje
gemaakt met nieuwe data voor de workshops. Binnenkort zetten we
dat op onze website en … we versturen het ook via twitter!
“”Elke dag een draadje … borduren in

gevangenschap”
In de vakantie zijn naar het verzetsmuseum in
Amsterdam geweest. We waren diep onder de indruk
van de tentoonstelling „Elke dag een draadje…‟ Het zijn
borduurwerken uit de Tweede Wereldoorlog die vrouwen
in gevangenschap hebben gemaakt. We dachten
meteen: “Dat is iets voor onze klanten.”
Daarom hebben we besloten om woensdag 2 mei 2012
een geheel verzorgde busreis naar deze bijzondere
tentoonstelling te organiseren. Inclusief koffie/thee,
lunch, rondleiding, entree en speciaal voor ons een
lezing over de achtergrond van deze tentoonstelling.
De busreis kost € 35 per persoon. In de winkel kunnen
we je meer vertellen. Je kunt je daar ook opgeven.
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