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We hebben weer iets nieuws! Toen we de laatste keer bij
Hoooked waren om de voorraad Zpagetti aan te vullen, zagen
we toch iets leuks! Het heet RibbonXL en lijkt veel op Zpagetti.
Het is alleen veel lichter, dus heel geschikt voor het maken van
kleding, homedecoraties en accessoires. Een ander voordeel is
dat er 19 vaste kleuren zijn. We hebben ze allemaal in de
winkel. Plus een klein boekje waar voorbeelden in staan. Dus
kom gerust eens kijken of RibbonXL ook iets voor jou is.
Johtine en Lizzy

Cursusruimte in wording
Sommigen van jullie weten al, dat we
hard bezig zijn met verbouwen. Daar zie
je niets van in de winkel, want het
gebeurt allemaal in het onderhuis. We
zijn bezig met het maken van een grote
cursusruimte. Ook moet er nog een trap
aan de zijkant van het huis komen, zodat
de ruimte gemakkelijk bereikbaar is. We
schieten al aardig op, maar het is nog
niet klaar!

Brede School Strijen
De Brede School organiseert dit najaar
in Strijen verschillende activiteiten voor
kinderen van de basisschool.
Handwerkwinkel Joli verzorgt op 26
oktober, 2 en 9 november een workshop
wildbreien voor kinderen. Het complete
aanbod van Brede-Schoolactiviteiten
staat op de website van de gemeente
Strijen.
* Bibliotheek Strijen,26 oktober, 2 en 9 november.

Activiteiten OKTOBER
Workshop kerstballen breien
15 euro, exclusief materiaal

In het Hoeksche Waard Magazine van oktober
staat een heel mooi artikel over onze winkel!

Een workshop aan huis of
op je bedrijf?
Handwerkwinkel Joli organiseert
ook workshops aan huis.
Bijvoorbeeld met een groepje
vriendinnen een workshop
Zpagetti. Ook geven wij
regelmatig workshops voor
bedrijven. Informeer er gerust
naar in de winkel.

Zpagetti voor kinderen

Via de Stichting Welzijn Binnenmaas
Dinsdag 11 oktober, 19.30 – 22.00 uur
geven wij twee workshops zpagetti
Dinsdag 18 oktober, 19.30 – 22.00 uur
voor kinderen. Op 26 oktober voor
Dinsdag 1 november, 19.30 – 22.00 uur
basisschoolkinderen en op 1 februari
2012 voor tieners. De workshops zijn
Workshop Zpagetti (beginners en gevorderden)
de -gebouw
Dinsdag 18 oktober,
19.30
– 22.00 uur (25 euro)
Handwerkwinkel
Joli
- Schouteneinde
59 - Puttershoek ✆in078
676 15 De
63 Noord in
Dinsdag
15
november,
19.30
–
22.00
uur
(25
euro)
Heinenoord.
Alle
informatie staat in de
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 18.00 uur. Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
bekende blauwe informatiegids van
de Stichting Welzijn Binnenmaas.
Geef je op via de mail, kom langs in de winkel of bel ons.
* Bibliotheek Heinenoord, ,26 oktober & 1 februari

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

