Wol met Verve
Onderwerp:

FW: Nieuwsbrief 31-05-2015

Inspiratie, nieuwe artikelen en trends!

GARENS

NAALDEN

ACCESSOIRES HOBBY

BOEKEN

WMV KWARTAALSELECTIE

NU DIVERSE KLEUREN TOERENTELLERS VANAF € 1,25!

Vakantievoordeel!!!
Nog maar 1 maand en dan start voor velen de vakantie al weer. En wat
is er leuker dan een nieuw project om aan te werken tijdens deze
favoriete periode van het jaar. Daarom is het de hele maand juni extra
voordelig om te bestellen bij Wol met Verve want de verzending van alle
bestellingen van 30 euro of meer zijn dan voor onze rekening!

Bij besteding van
€30 of meer!

Voor onze Belgische klanten geldt een korting, bij een besteding van €30
of meer betaalt u nu €3,75.
(actie geldig t/m 30 juni 2015)

Nieuw in winkel en webshop!
Bijna wekelijks worden er tal van nieuwe producten toegevoegd aan winkel en webshop. Afgelopen
week waren dat o.a. de Scheepjes Catona Mini's. Wat een schattige bolletjes zijn dat! Deze nieuwe
25 grams bolletjes van Scheepjes zijn klein maar ontzettend fijn! Verkrijgbaar in een uitgebreid
kleurenscala van maar liefst 69 kleuren! We zijn zelf zo enthousiast over deze bolletjes dat we u
heel graag willen laten kennismaken. Bij alle bestellingen van €12,50 of meer vindt u daarom een
bolletje in uw pakketje (actie geldig t/m 30 juni 2015)
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Cal 2015 Flight of Fancy
Ook bij ons vindt u de CAL 2015 Flight of Fancy pakketten in 3
prachtige kleurencombinaties. Deze pakketten staan garant
voor minimaal 11 weken haakplezier!
Bestel uw pakket snel zodat u ook kunt starten op 10 juni a.s.!

Openingstijden Winkel
Vanaf deze week is de winkel gesloten tijdens de koopavond (vrijdagavond). Tijdens de zomervakantie
zal de winkel regelmatiger geopend zijn (week 28 t/m 33). Wekelijks zullen op zondag de openingstijden van de daaropvolgende week op de website en via facebook bekend gemaakt worden.
Adres:
Wol met Verve - Handelskade 31 - 8064DV - Zwartsluis
Openingstijden:
Vrijdag 10.00-12.00 + 13.00-17.00
Zaterdag 10.00-16.00
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier...
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