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Zondag 8 mei
moederdag
Verras haar met
een cadeaubon
van Joli !

Onze winkel bestaat 1 jaar! Het is haast niet te geloven, maar
aan het eind van deze maand bestaan we al 1 jaar! Onvoorstelbaar
hoe snel het is gegaan en hoeveel er in die twaalf maanden is
gebeurd.
We vieren ons eenjarig bestaan op gepaste wijze op de plek waar
we zijn begonnen: de ponymarkt in Puttershoek. Iedereen die in
onze kraam of winkel iets koopt, krijgt van ons een leuke attentie.
Ook kun je gratis meedoen met onze prijsvraag en een leuke prijs
winnen. We zien je graag op zaterdag 28 mei a.s. in onze kraam op
de ponymarkt in Puttershoek. De winkel is die dag trouwens ook
gewoon open!
Johtine en Lizzy

Johtine en Lizzy

Nieuw: Ariana

29 mei 2010
onze start op de ponymarkt

Eind mei verwachten we Ariana
binnen te krijgen. Het lijkt erg op
Triana en er zijn negen gave
kleuren. Jammer genoeg zijn er
nog geen afbeeldingen van. Maar
geloof ons: het ziet er te gek uit!

Eline is weer binnen!
Babydekentje breien?
Het is helemaal in om zelf een babydekentje te breien.
Leuk om cadeau te geven of om zelf te houden.
Meld je snel aan voor de workshop.
Workshops MEI
Zpagetti (€ 25,- incl. Zpagetti en haaknaald)
Donderdag 12 mei, 19.30 - 22.00 uur
Vrijdag 20 mei, 19.30 - 22.00 uur

In de bekende kleuren: grijs, roze,
beige, lila en blauw. En zelfs twee
nieuwe kleuren: ivoor en paars!

Alle kleuren van de regenboog!
Er is een nieuwe kleur Kitty om sjaaltjes
van te breien. Het lijkt op Ondas, maar
hier zitten de zeven kleuren van de
regenboog in 1 draad. Je kunt van
tevoren bepalen hoe je sjaal eruit komt
te zien. Kijk maar:

Babydekentje breien (3 avonden)
Ook geschikt voor beginnende breisters of:

Sokken breien, door Lenie van Rijswijk
(3 avonden - €35,- incl. breinaalden, excl. wol)
Donderdag 19 mei, 19.30 - 22.00 uur
Donderdag 26 mei, 19.00 - 22.00 uur
Donderdag 9 juni, 19.30 - 22.00 uur
Voor deze cursus moet je redelijk kunnen breien!

Bel of stuur een e-mail
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

