Workshops ‘Bij Aafke’
13 mei
moederda

Passie voor bloemen
‘Bij Aafke’ maken ze de mooiste boeketten,
maar wist je dat je ‘Bij Aafke’ ook zelf zoiets
moois kunt maken?
Aafke: “Samen met je moeder, dochter of
vriendin lekker bijkletsen en bezig zijn met
bloemen. Dat is pure verwennerij in een
tijd waarin iedereen zo druk is. Met elkaar
hebben we een superleuke avond en je gaat
ook nog eens met iets moois naar huis.

In mei en juni

Veldbloemen, prachtig gebonden tot een

g

boeket en geschikt in een vaas. Op 24 mei
leer je het van Aafke tijdens de workshop
‘Veldboeket pasteltinten compleet met vaas’.
Op 11 juni gaan we erop uit. Dan maak je
een strandjutterskrans met schelpen bij
TheetjeTiendweg en genieten we na de
workshop van een boerenlunch. Of je krijgt
je lunch mee in een knapzak en maakt een
lekkere wandeling van anderhalf uur. Meld
je aan via: bijaafke.nl/workshop-2018.
‘Bij Aafke’ verzorgt ook teamuitjes door
heel Nederland.

Win een wo
shop
voor je mork
eder!
Kijk op Faceb

ook.

Bij Aafke
Hoofdstraat 27
2931 CE Krimpen aan de Lek
0180 - 84 68 78 | info@bijaafke.nl
www.bijaafke.nl | Fb/bijaafke

Shop je complete bed bij Sheets and Things
Lekker slapen hoeft niet duur te zijn. Een nieuwe matras, het juiste
hoofdkussen en de mooiste dekbedovertrekken, bij Sheets and Things
op winkelcentrum Crimpenhof slaag je gegarandeerd.
Bij een 7 zone pocketveren matras zijn de verschillende pocketveren
zo verdeeld, dat schouders en heupen wat dieper in het matras
zakken dan de rug en de benen. Hierdoor ligt de rug recht en wordt
het lichaam overal optimaal ondersteund. Zo word je wel uitgerust
wakker. En dat voor de tijdelijke prijs vanaf € 249,00!

Aktie 10% welkomstkorting
bij minimale besteding van € 30,00

Bezorging en montage mogelijk. Eventueel oude matrassen
retour. Vraag naar de voorwaarden.

Ga eens kijken in de winkel en vraag wat
Sheets and Things voor jou kan doen.
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Voor die zachte prijs kan er best een fijn hoofdkussen bij, want
een goede matras heeft het meeste effect met het juiste kussen.
Bij Sheets and Things weten ze precies welk kussen het best bij jou
past. Wil je een wellnesskussen of een kussen gevuld met kapok,
of dons, of misschien een neksteun- of een orthopedisch kussen?
Er is keuze uit maar liefst 10 soorten.
Met een bijpassend dekbedovertrek van bijvoorbeeld Cinderella,
Essenza, HNL en Van Dijck voel je je als een prinses in bed (maar
wel zonder de erwt).

Sheets and Things
Winkelcentrum Crimpenhof | 2922 AH Krimpen aan den IJssel
06 - 852 30 519 | www.sheetsandthings.nl

