UITNODIGING
Kortrijk, 30 oktober 2018
Beste,
Al iets gepland op 9, 10 of 11 november dit jaar? Kom anders gezellig “creActief” zijn met het
gehele gezin, met de vriendinnen, met broer(s) / zus(sen), … kortom iedereen is welkom
tijdens onze jaarlijkse grote Open-Creactief-Dagen die plaats hebben op:

 vrijdag 9 november 2018. (9u-18u30)
 zaterdag 10 november 2018 (9u-17u)
 zondag 11 november 2018 (9u-17u)
We voorzien tussen 10 uur en 17 uur hele leuke workshops voor kinderen en volwassenen,
demonstraties, kortingsacties, een drankje en lekkere pannenkoeken, …
Een volledig overzicht van de demo’s en workshops kan je terugvinden op www.tinyshobby.be
onder de rubriek “evenementen”!
Verder laten we u graag weten dat u in onze straat één uur gratis kan parkeren. U krijgt een
gratis ticket uit de automaat indien u op het knopje rechtsonder duwt!
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Het Tiny’s Hobby team!

P.S. Mocht U niet kunnen langskomen, dan kan U ook altijd eens snuisteren op onze nieuwe
webshop: www.tinyswebshop.be Tijdens onze Open-CreActief-Dagen geniet u van 5%
korting op uw webshop-aankoop (code: OCD2018), een leuk geschenkje en gratis verzending
vanaf 75€.

Volgende evenementen bij Tiny’s Hobby:
Zaterdag 24/11/2018 (vanaf 14u tot 16u30)
De Sint op bezoek!
Voor alle kindjes is er een gratis leuke creatieve
workshop en in de zak van zwarte piet zitten ook toffe
cadeautjes voor wie even bij de Sint langs komt!

Zaterdag 22/12/2018 (9u30-11u30) Kerstdecoratie met
LED-verlichting! (knutselen met het gezin)
(vooraf inschrijven)
Vandaag staat helemaal in het teken van samen knutselen als
gezin. Andere gezinsleden (mama, papa, grote broer, …) mogen
meekomen helpen om een unieke creatie te maken. Even de
feestdagen-stress achterwege laten en gewoon gezellig samen
bezig zijn. Dit is erg motiverend en geeft zelfwaardering aan de
kinderen. Jullie kunnen een rendier of Kerstboom met verlichting
maken. SUPER CURSUS!
(17.50€ per creatie materiaal en drankje inbegrepen)

Woensdag 02/01/2019 (14u-17u)
Knutselen met grootouders (vooraf inschrijven)
Vandaag maken we het super gezellig in ons cursuslokaal en
zetten we de koffie alvast klaar want we nodigen grootouders uit
om samen met hun kleinkind(eren) te komen knutselen. Het
project is ietsjes moeilijk dus het inzicht van opa en/of oma is
zeker welkom! We moeten namelijk dit houten huisje schilderen
en in elkaar knutselen. Wie durft dit aan? 12€ alles inbegrepen!
(vanaf een tweede kind, betaal je slechts 10€; dus kind 1 = 12€;
kind 2 = 10€; kind 3 = 10€; ... )
Grootouders nemen gratis deel.
Als dat geen toffe namiddag wordt! We kijken er al naar uit!

Zaterdag 12/01/2019 (10u-16u)
PIZZA BOX DAY SCRAPBOOKING (vooraf inschrijven)
Wil je eens iets gaan doen met die grote stapel foto's in je
schuif? Je kan creatieve fotoalbums leren maken met deze
scrapbooking-set. Wij voorzien alle materialen, voorbeelden,
drank en pizza-buffet-lunch. Zelf meebrengen: je basismateriaal
voor scrapbooking en veel foto's!!! 55 €

Wil je graag even zien welke evenementen en hobbycursussen we nog
organiseren? Bekijk dan onze “CreActiviteiten-etalage” in de inkom van
onze winkel of surf naar www.tinyshobby.be naar de pagina’s
hobbycursussen en evenementen ! Nog vragen? Bel ons gerust even!

