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Hallo brei-haak-borduur-berenfanaten,

Weldra september...weldra een nieuw brei-haak-borduur-berenseizoen!

Alle nieuwe winterwollekes zijn binnen en te bekijken in de winkel....alle nieuwe breiboeken(
meer dan 15) zijn binnen en te raadplegen in de winkel....kom nu inspiratie opdoen dan ben je
straks gewapend tegen de winterse koude.

Onze permanente soldenkamer zit overvol gevuld met mooie draden aan een heel
aantrekkelijke prijs..(ongeveer de helft van de oorspronkelijke, is dus 50% hé).... kom ze
bekijken en .....profiteer van die prijs....

Onze agenda is ook al redelijk gevuld voor dit najaar....We starten zondag 4 september met de
Sint-Michielse Feeste...braderie en rommelmarkt....1000zenden mensen op dé topdag van
Sint-Michiels ! ...komdatzien...komdatzien....

In september doen we weer mee aan het HobbyCreatiefsalon(21-25 september) te
Mechelen.....2 oktober is er de DIY beurs in het Oud Sint-Jan Brugge en de week nadien van 6
tot 9 oktober staan we in Hasselt voor het Hobby Creatief Salon...Je ziet ...we vervelen ons niet
en als jullie bij ons gepasseerd zijn zullen jullie zich ook niet vervelen...

Op 1 september ontwaakt de BBB-club uit haar zomerslaap (er zijn voor de rappe enkele
plaatsen vrij, meer uitleg in de winkel) en het gratis ajourbreicafe is weer van de partij elke 2de
en 4de vrijdagnamiddag van de maand ( ook verdere uitleg in winkel).

Workshops in de winkel staan voor het ogenblik niet op het programma maar.....wie het
materiaal voor een project bij Ajour heeft aangekocht kan steeds terecht voor uitleg tijdens de
openingsuren....(das een beetje zoals privé-les )
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Als je dit gelezen hebt ben je zeker nieuwsgierig om eens langs te komen. Ik zou zeggen :
DOEN!

Steeds welkom van dinsdag tot vrijdag van 9 .00-12.00 en van 13.30-18.30 en op zaterdag tot
17.00

Bekijk voor de recentste nieuw(t)sjes ook facebook Ajour...word fan!

DOENDOENDOENDOENDOENDOENDOEN
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