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Wordt het echt een strenge winter? Als we de weerprofeten mogen geloven, krijgen we een koude decembermaand. Nou, wij zijn er helemaal klaar voor! Onze wintervoorraad ligt op je te wachten. Maar we willen je ook graag attent
maken op onze novemberactie. We geven de hele maand
flinke kortingen op wol van de merken Rizos, Ondas, Triana,
Kitty en Ariana. Ook de bollen Eline en Can Can verkopen we
in november met een flinke korting. Op 2 november gaan we
naar Hoooked. Heb je Zpagetti wensen? Geef ze aan ons door!
Johtine en Lizzy

5 november: cadeautjesmarkt
Zaterdag 5 november a.s. staan we op de
cadeautjesmarkt in De Drie Lelies te
Puttershoek. We hebben startpakketten
RibbonXL bij ons. Prima geschikt als
betaalbaar decembercadeau. Verder
natuurlijk ook een deel van onze
wolcollectie. En aparte materialen voor
een col, een loop of een sjaal. De winkel is
zaterdag overigens gewoon open!
* De Drie Lelies, Puttershoek. Van 10 - 16 uur. Gratis.

Brei-actie Dorcas ‘s-Gravendeel
Het ziet er nog kaal uit. Maar toch krijgt onze nieuwe
Stichting Dorcas ’s-Gravendeel zoekt
workshopruimte in het onderhuis steeds meer vorm!
mensen die willen breien voor arme
kinderen in Oost-Europa en Afrika. Het
November is kortingmaand bij Joli!
liefst truitjes voor kinderen in de leeftijd
Rizos, Ondas,Triana (normaal € 6,50 per stuk) en
van 6 maanden tot 6 jaar. Maar ook
Kitty en Ariana (normaal € 5,95 per stuk), nu:
sjaals, mutsen en sokken zijn natuurlijk
1 bol
€ 5,50
welkom.
2
bollen
€ 10,Je kunt de breiwerken bij ons inleveren.
3 bollen
€ 14,Wij zorgen dan dat ze terechtkomen bij
Can
Can:
2
bollen
€ 5,Dorcas. Uiteraard helpen we je graag met
Eline: van €9,95 voor € 6,95 per stuk
het zoeken van patroontjes en wol!
Deze kortingen gelden de hele maand november.

Activiteiten NOVEMBER
5 november
Cadeautjesmarkt. Drie Lelies, Puttershoek
Workshop Zpagetti (beginners en gevorderden, incl.
Zpagetti en haaknaald)
Dinsdag 15 november van 19.00 - 22.00 uur (25 euro)
Dinsdag 29 november van 19.00 - 22.00 uur (25 euro)
Tijdens deze avonden kun je ook kiezen voor de
workshop kerstballen breien (15 euro, excl. materiaal)
Geef je op via de mail, in de winkel of bel.

‘Elke dag een steekje’
Op woensdag 2 mei 2012
organiseren we een dagtocht
naar de tentoonstelling ‘ Elke dag
een steekje’ in het verzetsmuseum in Amsterdam. De reis
kost € 35,-, Dit is inclusief
koffie/thee, lunch, entree, gids en
een lezing.
De reis gaat natuurlijk alleen door
bij voldoende deelname. Je kunt
je opgeven in de winkel of via het
aanmeldingsformulier.
Bekijk hier alvast het filmpje.
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