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Volgend weekend is het moederdag! Misschien leuk
om je (schoon)moeder een cadeaubon of een gezellige
workshop cadeau te geven? ’t Is maar een idee ….
Zaterdag 12 mei staan we de hele dag op de Voorjaarsmarkt in
Heinenoord. Op de foto hieronder staat een voorbeeld van een
nieuw materiaal: Fusilli. Het is zachter, lichter en soepeler dan
Zpagetti en ook gemaakt van textielvezels. Fusilli is nog niet in
de handel. Wij hadden een paar proefbollen in huis om mee te
experimenteren. Binnenkort hebben we het ook in de winkel.

Johtine en Lizzy

Aanbiedingen van de maand
Deze maand is de BOLERO in de
aanbieding. Heel geschikt om
bijvoorbeeld een zomerse sjaal of
omslagdoek van te breien. In mei
betaal je bij ons maar € 3,30 per bol
in plaats van € 4,40.
Ook ELINE is aantrekkelijk geprijsd.
Geen € 9.95, maar slechts € 6,95 per
bol.
v

Cursusaanbod
Workshop Zpagetti (€25 )
Dinsdag 29 mei, 19.30 – 22.00 uur
incl. zpagetti en haaknaald
Ik doe mee met de workshop Zpagetti

Workshop bloemetjes haken (€10 )
Dinsdag 5 juni, 19.30 – 22.00 uur
Ik doe mee met bloemetjes haken

Hardanger borduren: succes

Een gebreide tas van Fusilli, gevoerd met katoen.

Haak een hartje voor je moeder
Zaterdag 12 mei zijn we van 9.00 tot 15.00
uur op de Voorjaarsmarkt van de Petrakerk
in Heinenoord. Kinderen kunnen voor € 2,=
een hartje of een bloem haken van Zpagetti.
De opbrengst gaat naar het goede doel: een
basisschool in Oeganda. Er zijn drie korte
workshops om 10.00 uur, 11.30 uur en
13.30 uur.
In de kraam verkopen we een deel van ons
assortiment. De rest blijft in de winkel. Die
is gewoon open!

De workshops Hardanger borduren in april
Bollen vol voordeel
waren een groot succes. De deelnemers
Rizos, Ondas, Triana kosten normaal
gingen met een mooi werkstukje naar
€ 6,50 per bol. Kitty, Ariana zijn
huis. Een aantal van hen komen in
normaal € 5,95. Deze maand betaal je
september terug voor de vervolgcursus .
€ 5,50 per bol of €10,- voor twee bollen.
Van 2 t/m 14 juli zijn wij met vakantie!
Drie bollen kosten € 14,-.
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