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Is dit het laatste winterweekend? Morgen, 12
februari, is het warme truiendag. Het lijkt erop dat koning
Winter ons juist nu gaat verlaten. Wij laten je echter niet in de
steek. De hele maand februari krijg je bij ons kortingen op alle
winterwol en bijna alle sjaaltjeswol. Want ook als het niet
vriest, kan het behoorlijk koud zijn. En wat is er dan fijner
dragen dan een lekkere warme trui, zelf gebreide sokken, een
sjaal of muts? De Elfstedentocht is niet doorgegaan. Maar wij
zeggen het hele jaar: ‘It giet oan!’

Johtine en Lizzy

De workshopruimte is klaar!
De afgelopen maanden is er keihard
aan gewerkt, maar nu is het zover.
Onze workshopruimte is klaar!
Het onderhuis is veranderd in een
gezellige ruimte. Voortaan kun je hier
onze workshops en cursussen volgen.

6 maart: Zpagetti!
Dinsdag 6 maart is er van 19.30 –
22.00 uur een workshop Zpagetti. Het
kost €25,-.vDit is inclusief haaknaald
en materiaal.
Ik meld me aan voor de workshop Zpagetti

Wat vinden onze klanten …
“Het is inderdaad heel
erg gezellig bij Joli en ook nog
leerzaam. Ik heb er vorig jaar leren
sokkenbreien en sindsdien er ernstig
aan verslaafd. Een aanrader!”

De Vliet achter onze winkel lag er prachtig bij!

Zomerbreiboeken 2012
De KATIA-breiboeken met de zomercollectie
van 2012 liggen in de winkel. Er zijn boeken
voor volwassenen, kinderen en baby’s. Ze
kosten € 5,95 per stuk.

7 maart: Breien voor beginners

In drie lessen leren wij je sokken breien. Vanaf het boord tot aan de tenen.
De lessen zijn op donderdag 1, 8 en
15 maart van 19.30 tot 22.00 uur. De
prijs is € 35,-, exclusief materiaal.

Wil je graag breien leren, maar is het er nog
niet van gekomen? Wij leren het je graag!
Met ingang van 7 maart kunnen beginnende
breisters elke woensdag van 19.30 tot 21.30
uur bij ons terecht. Je kunt zo vaak komen
als je wilt. De prijs is €10,- per avond.
Breimaterialen kun je bij ons kopen. Meld
je wel van tevoren aan. Dan weten wij op
hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Ik geef me op voor de cursus sokkenbreien

Ik geef me op voor de breiavond van 7 maart

Kijk voor het complete artikel op
Boeren bonte buitenleven in de Hoeksche Waard

Leer zelf sokken breien
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