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De wintercollectie ligt voor u klaar! We hebben de
afgelopen weken de hele winkel op z’n kop gezet. De zomerwol
heeft plaatsgemaakt voor de winterwol. In de collectie vind je
onder andere grove garens, zoals Kimbo en Aloha. Ook de
winterbreiboeken van Katia en Scheepjeswol zijn binnen. We
hebben de inrichting van de winkel een beetje veranderd.
Zonder dat het ten koste van de ruimte gaat! Je kunt nu dus
nog meer zien van wat we in huis hebben!
Johtine en Lizzy

28 september: seniorenmarkt
Woensdag 28 september staan we op de
seniorenmarkt in De Drie Lelies te
Puttershoek met de winterwol, sokkenwol
en nieuwe breiboeken.
Naast onze stand kun je aanschuiven in
de breihoek. Daar laten we zien hoe je het
gemakkelijkst sjaaltjes breit. Je kan het
ook zelf proberen.
Verder kun je ons natuurlijk alles vragen
wat je wilt weten over de winterwol.
De Drie Lelies, Puttershoek, van 10 - 16 uur

17 september: jaarmarkt
Mijnsheerenland
Dit jaar zijn we voor het eerst op de
jaarmarkt in Mijnsheerenland. De
kramen staan opgesteld op het plein
rond de Laurentius kerk. Onze kraam ligt
die dag vol met speciale aanbiedingen
tegen een aantrekkelijke prijs!. Wil je
weten wie er nog meer staan? Kijk dan
op de speciale website van de jaarmarkt.
* Beatrixplein, Mijnsheerenland. Van 10 - 17 uur.

Zaterdag 3 september: een taart en een bos bloemen
als dank voor het meedoen aan de cultuurprijs 2011

Genomineerd voor de cultuurprijs 2011
Lizzy heeft meegedaan met de cultuurprijs
Hoeksche Waard 2011. Haar idee is om een
groot borduurwerk te ontwerpen met typisch
Hoeksche Waardse zaken waar alle Hoeksche
Waarders aan kunnen meeborduren. Ze heeft niet
gewonnen, maar wil haar idee wel uitvoeren.
LEES MEER => artikel AD/RD van 5 september 2011

Activiteiten SEPTEMBER
17 september
Jaarmarkt Mijnsheerenland
28 september
Seniorenmarkt, Puttershoek
Workshop Zpagetti (beginners en gevorderden)
Dinsdag 6 september van 19.30 - 22.00 uur (25 euro) VOL!
Dinsdag 13 september van 19.30 - 22.00 uur (25 euro)
Dinsdag 20 september van 19.30 - 22.00 uur (25 euro)
KERSTBALLEN BREIEN
Dinsdag 11 oktober van 19.30 – 22.00 uur (15 euro, excl.
materiaal)

Geef je op via de mail, kom langs in de winkel of bel ons.

Zpagetti wensen
We vullen ook deze maand de
voorraad zpagetti aan. Heb je
speciale wensen? Laat het ons
weten voor 15 september.

Fietser laat je zien
Het weer wordt slechter en het is
eerder donker. In het verkeer val
je als wandelaar en fietser beter
op met reflecterernde kleding.
In de winkel hebben we
reflecterend band die je op je
kleding kunt naaien. We hebben
zwart band met grijze reflectie en
fel geel band met grijze reflectie.

Handwerkwinkel
- 676
Handwerkwinkel Joli
Joli -- Schouteneinde
Schouteneinde 59
59 -- Puttershoek
Puttershoek ✆
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63
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