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Kom je zaterdag 25 augustus ook naar onze
open dag? Wij beginnen het nieuwe handwerkseizoen met
een open dag op 25 augustus. Wij nodigen je uit om tussen
9.30 en 16.00 uur even langs te komen. Je kunt dan
kennismaken met het nieuwe cursusaanbod onder het genot
van een gratis kopje koffie, thee of limonade. We gaan onder
andere Ajourbreien, sokkenbreien, quilten en Hardanger
borduren voor beginners. Een volledig overzicht met alle
cursusdata is beschikbaar en je kunt je ook alvast inschrijven.

Johtine en Lizzy

Rabo sponsor fietsdag
Zaterdag 25 augustus is er ook de
RABO sponsor fietsdag voor clubs en
verenigingen door de Hoeksche
Waard. Op een van de routes kom je
bijna langs onze winkel. We zouden
het leuk vinden als je even afstapt bij
handwerkwinkel Joli, even rondkijkt
en een praatje maakt.
Wij wachten je op met een gratis
verfrissing: koffie, thee of limonade.
v

Er gaat toch niets boven lekker, gezellig breien!

Zomeruitverkoop
De hele maand augustus krijg je grote
kortingen op onze zomercollectie. We
geven 25 procent korting op alle Ribbons XL,
Zpagetti plus toebehoren: hengsels en
handvatten. Ook alle sjaaltjeswol gaat weg
met 25 procent korting.

RABO cheque verdwijnt
Met de Rabo ledencheque krijg je bij
ons 10 procent korting. De Rabobank
gaat echter stoppen met de
ledencheque wegens te weinig
belangstelling. Je kunt de cheque nog
inwisselen tot 1 januari 2013.

En dat is nog niet alles! Op de open dag
hebben we nog leuke kortingsacties in
petto, maar die verklappen we nu nog niet!

Workshops
In september beginnen onze nieuwe
cursussen. Het complete cursusaanbod
staat vanaf zaterdag 25 augustus op onze
website.

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

