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Het voorjaar is begonnen
We hebben al een paar mooie lentedagen achter de rug! Ook in de
winkel is het volop voorjaar. De zomergarens met hun fleurige tinten
liggen keurig in de schappen. Er is volop belangstelling voor de
workshops en we hebben twee hartstikke leuke kinderworkshops
wild breien gegeven. We kijken elke dag reikhalzend uit naar de
postbode of hij de nieuwe Ondaskleuren bij zich heeft. We
verwachten dat we die nu toch heel snel binnenkrijgen. Pas dan
kunnen we zeggen dat de lente echt is losgebarsten!
Johtine en Lizzy

2 april: Voorjaarsmarkt in Maasdam
Zaterdag 2 april is er een voorjaarsmarkt bij
het bakkersmuseum aan de Hoeksedijk in
Maasdam. Petra Kleinendorst verkoopt daar
leuke paasdecoraties, zoals gipskippen,
eierwarmers en stoffen paaskippen. Ook
verkoopt zij onze wol! Verder zijn er tal van
andere leuke, creatieve kraampjes. Jan de
Koning bakt op ouderwetse wijze
eierkoeken, paasbroodjes en overheerlijke
hazelnoottaartjes.
De markt is van 9.00 tot 14.00 uur.

30 april: Koninginnedag is oranje!
Dit jaar valt Koninginnedag op zaterdag. De
winkel is dan gesloten. We hebben voldoende oranje wol en genoeg rood-wit-blauw lint.
Dat komt altijd van pas bij het maken van
versieringen.
Pasen valt op 24 en 25 april. Dit heeft geen
gevolgen voor de openingstijden. Op
maandag zijn we toch al dicht.
Zpagetti (€ 25,- incl. Zpagetti en haaknaald)
Dinsdag 5 april, 19.30 - 22.00 uur VOL
Dinsdag 19 april, 19.30 - 22.00 uur
Donderdag 12 mei, 19.30 - 22.00 uur
Kantsjaal breien (€ 15,- excl. Breinaalden en
wol)
Donderdag 19 mei, 19.30 - 22.00 uur
Ajourbreiwerk voor de ervaren breister

In maart hebben we twee workshops wild breien
voor kinderen gegeven in de bibliotheken van
Strijen en Puttershoek. Het AD/Rotterdams
Dagblad kwam op bezoek en schreef er een
stukje over:

Bezoek aan Heemzicht, Piershil
Donderdag 17 maart zijn we naar Piershil
geweest. De auto was afgeladen met wol en
Zpagetti. Het was een heel gezellige
ochtend in verzorgingshuis Heemzicht voor
de bewoners en het personeel. In het najaar
gaan we nog een keer. We kijken er nu al
naar uit!

Hoooked again
We gaan binnenkort weer naar Hoooked om
onze voorraad Zpagetti aan te vullen. We
willen gerust kijken of jouw kleur erbij zit.
Stuur ons voor 10 april een mailtje met je
wensen en we gaan op zoek voor je!

Sokken breien, door Lenie van Rijswijk (3
avonden - €35,- incl. breinaalden, excl. wol)
Donderdag 7 april, 19.30 - 22.00 uur
Donderdag 14 april, 19.00 - 22.00 uur
Donderdag 21 april, 19.30 - 22.00 uur
Voor deze cursus moet je redelijk kunnen breien!
Aanmelden kan via de mail, in de winkel of
telefonisch.

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

