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Allemaal een heel gelukkig en gezond 2011!
Het lijkt wel of de jaren steeds sneller voorbijgaan. Hebben jullie dat
nou ook? Voor ons was 2010 natuurlijk een heel bijzonder jaar. Je
begint tenslotte niet elk jaar een winkel. We zijn op 31 mei begonnen
met flyers uitdelen op de ponymarkt in Puttershoek en een dag later
ging de winkel open. Nu zijn we zeven maanden verder en hebben het
helemaal naar ons zin: leuke workshops, mooie spullen en allemaal
gezellige klanten. Wij wensen je een heel voorspoedig en vooral
gezond 2011. Proost!
Johtine en Lizzy

Zelf sokken leren breien?!
Veel mensen hebben aangegeven
dat ze graag sokken willen leren
breien. Voor hen is er goed nieuws.
Lenie van Rijswijk is zelf een
enthousiast sokkenbreister. Deze
maand leert ze het ook aan jou in
een driedelige workshop!

Stramien borduren
De workshop stramien borduren bestaat uit
twee bijeenkomsten. De eerste keer
knippen we de delen van het mandje en
maken een begin met borduren. De tweede
keer maken het mandje af. De twee
bijeenkomsten kosten samen € 15,-

Zaterdag 11 december was Joli op de sfeervolle
kerstmarkt in de Wijk van je Leven in Puttershoek.

Nieuw bij Joli: Mundo scheepjeswol
Iedereen is enthousiast over de King Kong wol van Lammy Yarns .
Inmiddels hebben we ook de ‘Mundo’ van Scheepjeswol in onze
collectie. Het is mengeling van acryl, wol en alpaca. Oók heel leuk om
mee te breien. Je hebt aan één bol van 350 gram voldoende voor een
leuke trui, vest of poncho. We hebben de bollen maar op een grote
bezemsteel gezet. Dat neemt niet zo veel ruimte in!
Mandje borduren op plastic stramien (2 dagdelen, €15)
Woensdag 26 januari & 9 februari, 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 3 februari & 10 februari, 19.30 - 21.30 uur
Zpagetti (€ 25 incl. Zpagetti en haaknaald)
Donderdag 13 januari, 19.30 - 22.00 uur
Breien voor beginners (€15 incl. breinaalden, excl. wol)
Dinsdag 18 januari, 19.30 - 22.00 uur
+ evt. vervolglessen: € 12,50
NIEUW:Sokken leren breien
(3 avonden, €35 incl. een set breinaalden, excl. wol)
Donderdag 20 januari, 19.30 - 22.00 uur
Donderdag 27 januari, 19.00 - 22.00 uur
Donderdag 3 februari, 19.30 - 22.00 uur
Voor deze cursus moet je redelijk kunnen breien!

Aanmelden kan via de mail, in de winkel of telefonisch.
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

