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Wij wensen je een gezond en creatief 2012!
De jaarwisseling is ook bij ons met veel geknal verlopen. Wij
hebben vooral genoten van het mooie siervuurwerk. En als de
rook is opgetrokken is het ineens 2012. Onze goede voornemens voor dit jaar zijn heel simpel. Wij willen al onze klanten
goed helpen, zodat ze tevreden naar huis gaan. Ook willen we
dat de workshopruimte snel klaar is. Eind december is niet
gelukt, maar eind januari is wel haalbaar. Dinsdag 3 januari zijn
we weer gewoon open. Je bent dan weer van harte welkom!

Johtine en Lizzy

Hardanger borduurwerk
Hardanger is een open borduurwerk.
Het is genoemd naar een streek in
Noorwegen waar het veel werd
gemaakt. Het zijn strakke blokvormen
die telkens terugkeren. Binnenkort
starten we een korte kennismakings
cursus Hardanger borduren. Laat het
ons weten, als je interesse hebt. Dan
houden we je op de hoogte.
Stuur ons een mail

Zo ziet Hardanger borduurwerk er uit.

v

Nieuwe Zpagetti

De hele maand januari
10 % korting op
sjaaltjes- en winterwol

Deze maand gaan we weer naar van
Hoooked. We hopen terug te komen met
een nieuwe voorraad Zpagetti. Heb je
voorkeuren voor bepaalde kleuren? Stuur
ons dan voor 11 januari een mail. Dan kijken
wij of Hoooked het op voorraad heeft.
Stuur ons een mail

Atelier ‘Het Hobbyhuys’

Leer breien en haken bij Joli

Heleen van Rees uit ’s-Gravendeel
gaat vanaf februari creatieve
workshops en cursussen in onze
nieuwe ruimte geven. Op de website
van ‘Het Hobbyhuys’ staat veel
informatie en een cursusoverzicht.

Ook dit jaar kun je bij ons terecht voor de
beginselen van het breien en haken. Je
leert eerst de basistechnieken. Die heb je
nodig om aan de slag te gaan met je eigen
werkstuk. Daar begeleiden wij je natuurlijk
ook bij.
Stuur ons een 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

