Nieuwsbrief 1 – 2015
Opening winkel Wol met Verve
Na 3 jaar een webshop te hebben gerund heb ik in oktober 2014 besloten om
ook een winkel te openen in mijn woonplaats Zwartsluis. De ruimte op mijn
‘wolzolder’ was al lang niet meer toereikend en ruimte voor groei was er dus
ook niet meer. En, daarnaast was er altijd weer die vraag; ‘het is zo moeilijk
om kleuren te kiezen op een website, mag ik eens langskomen?’ Het is
geweldig om nu volmondig ‘Ja, kom gezellig langs!’ te kunnen zeggen. Na 6
weken iedere avond klussen èn dankzij de hulp van familie is de winkel al
geopend op 12 december j.l. Ondertussen heb ik al heel veel mensen in de
winkel mogen verwelkomen en het was ontzettend leuk om kennis te maken
met de vele vaste klanten en nieuwe klanten die al een kijkje kwamen nemen.
Kom ook vrijblijvend kijken, de koffie/thee staat altijd klaar!
De winkel is iedere vrijdag en zaterdag geopend. Incidenteel zal de winkel ook
op andere dagen geopend zijn. De meest actuele openingstijden staan altijd
op de website. Kom je van ver, kijk dan altijd even op de website voordat je
langs komt. Kun je niet tijdens de reguliere openingstijden? Graag zoek ik
samen naar een geschikt tijdstip.

Brei- en haakcafé + workshops
Elke donderdagavond is het Brei- en haakcafé geopend van 19.00 tot 21.30.
Neem je brei- of haakwerk mee en schuif gezellig aan. Je ontmoet dan andere
brei- en haakliefhebbers en al doende kun je van elkaar leren en elkaar
inspireren. Deelname is gratis, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de
koffie/thee/koek. Aanmelden is niet verplicht maar wel verstandig omdat de
ruimte beperkt is. Geef je op via de website voor de dagen dat je aanwezig
kunt/wilt zijn en je bent verzekerd van een plaatsje.
Er zullen ook regelmatig
diverse brei- en
haakworkshops gegeven worden op zowel
beginners- als gevorderdenniveau. We starten
met de workshops ‘Breien voor beginners
(continental knitting)’ en ‘Sokken breien op de
rondbreinaald’. De workshop vinden plaats in de
winkel en zullen in de regel ’s avonds plaats
vinden. In overleg is het ook mogelijk dit
overdag te plannen voor groepen van minimaal
4 personen.

Uitbreiding assortiment

Het assortiment van Wol met Verve wordt de komende tijd verder uitgebreid.
Natuurlijk vind je in de winkel de handgeverfde garens en de WMV Supersoft,
en we hebben al een aantal soorten/merken toegevoegd:
Opal
Istex – Léttlopi
Scheepjeswol (o.a. Larra en Stone Washed)
Schoppel
Botter IJsselmuiden
Maar we willen natuurlijk meer! De tijd tussen het nemen van de beslissing
om een winkel te openen en de daadwerkelijke opening was te kort om
weloverwogen keuzes te maken en daarom gaan we dat de komende tijd
doen. Je kunt dus de komende tijd regelmatig nieuwe soorten en/of merken
verwachten.
Uiteraard vind je in de winkel ook een leuke selectie boeken, diverse
accessoires en leuke cadeautjes.

Cadeaubonnen voor webshop en winkel
Onlangs hebben we ook Cadeaubonnen toegevoegd aan het assortiment. Deze
cadeaubonnen zijn te koop via webshop en winkel en ook in beide te besteden.
Ook de bekende VVV-geschenkenbon kan gebruikt worden voor uw aankopen,
echter, deze kun je alleen gebruiken in de winkel.

Kika Yarn Kit actie – gratis verzending!
Met dit pakket haak of brei je van Invicta Extra en
Invicta Colour een mooie shawl. Per pakket gaat er
€ 2,- naar KiKa voor kinderen met kanker. Wij
steunen de actie door de pakketten gratis te
versturen wat hoe meer er verstuurd worden, hoe
meer deze geweldige stichting zal ontvangen. Mocht
je tegelijkertijd nog andere produkten uit de
webshop willen aanschaffen dan zullen ook deze
gratis verzonden worden. De actie loopt t/m 8
februari a.s. en uiteraard zolang de voorraad strekt!

Afgeprijsde artikelen
We starten het nieuwe jaar met
een leuke aanbieding! De nieuwe
handgeverfde sokkengarens zijn
in de maak en daarom moeten we
weer ruimte maken in de winkel.
Je ontvangt nu 15 % korting op
alle multi-colour sokkengarens,
zowel in de winkel als in de
webshop (de korting is reeds
verwerkt
in
de
zichtbare
verkoopprijs).

