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Wat was het gezellig, hè? Het was best wel spannend,
om voor de eerste keer een open dag te organiseren. Maar
wat is het fantastisch gelopen. Op 25 augustus hebben we de
hele dag door aanloop gehad. Een heleboel vaste klanten, maar
ook heel wat nieuwe gezichten. We hebben een kort filmpje
van de open dag gemaakt.
In de winkel heeft de zomercollectie plaatsgemaakt voor de
winterwol. Want als het mooie weer over is, gaan we gewoon
weer lekker breien voor de winter.

Johtine en Lizzy

Kunst te Kijk
Wij doen mee met het project ‘Kunst
te Kijk.’ Vanaf 18 september hangt er
de hele maand september een werk
van kunstenaar Wim van Antwerpen
in de etalage. In zijn werk spelen
honden altijd een (hoofd)rol.
Maar wat er bij ons komt te hangen, is
voor ons ook een verrassing. Werp
dus ook even een blik in onze
bescheiden etalage als je langskomt.
v

Cursusaanbod najaar 2012
In het najaar hebben we heel wat
nieuwe workshops en cursussen op
het programma staan.
Misschien zit er ook voor jou iets bij.
Op de voorpagina van de website
staan ze allemaal bij elkaar:
Overzicht van alle workshops

Seniorenmarkt Puttershoek
Woensdag 26 september staan we op
de seniorenmarkt in Puttershoek.
Tussen 10 en 16 uur ben je welkom bij
onze kraam in De Drie Lelies.
Natuurlijk is deze dag de winkel ook
gewoon open!

Zondag 2 september lekker snuffelen op de
vakbeurs KreaVak in Ahoy.

Winterwol
Er liggen diverse soorten winterwol te
wachten in de winkel. Bijvoorbeeld Roma
Big met een extra dikke draad. Uitermate
geschikt voor cols, truien en vesten.
Ook de Souffle hebben we in allerlei
winterse modetinten. Je breit er
bijvoorbeeld een leuke omslagdoek van.
Shape is een nieuw soort sjaaltjeswol. Het
resultaat is een sjaal met een verrassend
modieus randje.

Zpagetti voor weggeefprijs!
Alle zpagetti en RibbonsXL gaan weg voor
de helft van de prijs. Ook op alle hengsels en
handvatten krijg je 50 procent korting.
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