Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

-December 2010 / 3-

OT en SIEN Nieuw!
OPENINGSTIJDEN* DECEMBER 2010.
*Resterende dagen in december vanaf deze week.

DINSDAG

21

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

WOENSDAG

22

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

DONDERDAG

23

DECEMBER

10:00 - 20:00 u.

VRIJDAG

24

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

ZATERDAG

25

DECEMBER

1e Kerstdag.

ZONDAG

26

DECEMBER

2e Kerstdag.

Levering is onderweg en wij zullen deze normaal
gesproken woensdag 22-12-2011 ontvangen.
Ook de levering van de Ot en Sien voorraadpotten,
kerstballen en het mini leesplankje zullen deze week
ontvangen worden.

c. Jetses
- Hagelstenen vangen / Ot
- Hagelstenen vangen / Sien

In de week voor ‘Kerst’ zijn wij extra geopend en
reeds vanaf 10:00 uur. Vrijdag 24 december
om 17:00 gesloten.

OT en SIEN Voorraadpotten.

Zie het overzicht in deze Nieuwsbrief of onze
website www.friends2holdon.nl

OPENINGSTIJDEN* JANUARI 2011.
*Alleen de 1e week van de maand Januari 2011 wijkt af van
onze reguliere openingstijden.
DONDERDAG

30

DECEMBER

10:00 - 20:00 u.

VRIJDAG

31

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

ZATERDAG

01

JANUARI

Nieuwjaarsdag

ZONDAG

02

JANUARI

13:00 - 17:00 u.

Ot en Sien nostalgische voorraadpotten, met prachtige
illustraties van Cornelis Jetses en met het verhaaltje uit
het boek van Ot en Sien op de achterzijde van de pot.

1e week van het jaar donderdag en vrijdag
reeds vanaf 10:00 uur geopend.
Zondag 2 Januari 2011 vanaf 13:00u.

c. Jetses

Disney Traditions/Jim Shore.

Mini – Leesplankje.

Tinker Bell in lamp en Klok (beide met verlichting) Disney Traditions.

Speciale Editie klein houten leesplankje met lettertjes,
ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 100-jarig
jubileum verpakking. Afmeting: 10cm x 15cm.

Eind vorige week weer een aantal Disney Traditions
items ontvangen, waaronder een vijftal verschillende
Tinkerbel figurines en ……....

Club editie
Gelimiteerde oplage

OT en SIEN Kerstballen.

‚Zum Wohle‘

Nostalgische Ot en Sien kerstballen in luxe kerstdoos.
3 verschillende soorten wintertafereeltjes in 1 doos,
gebaseerd op de "4 jaargetijden" (14 stuks gesorteerd).
Afmeting: diameter kerstdoos: 22cm, diameter kerstbal: 8cm

Zum Wohle, gelimiteerde oplage van 5.000 Expl.
Vandaag hebben is door de Club bevestigd dat de
gelimiteerde oplage ‚Zum Wohle‘ (voor alle clubleden
op onze ‘altijd bestellen lijst’) onderweg is, zodat deze
nog voor de kerst door ontvangen kan worden.
Nog niet besteld? Laat het ons direct weten, mogelijk
lukt het ons nog om de editie voor te bestellen.

c. Jetses

Nieuwe Limited Edition
Mickey and the Black Phantom

‚Die gute Nachricht‘ Nieuwe Lidmaatschapsfigurine (2011) Gilde Clowns. Verlengen van u
lidmaatschap regelen wij ook in 2011 voor u. Vragen
i.v.m. de Gilde Clowns Club? Laat het ons weten.

-XMAS COLLECTIE

Pooh and Friends on (Jingle)Bell.

KIJK VOOR MEER
AFBEELDINGEN OP ONZE
WEBSITE!

Een groot aantal van de nieuwe items staan nu
op onze website, via Actueel of de link op de
‘Home’pagina www.friends2holdon.nl .

‘Mickey and the Black Phantom’ is een gelimiteerde
oplage van 999 expl. Wereldwijd. Vandaag, dinsdag
21 december 2010 hebben wij deze ontvangen.

(herhaalde vermelding)

December waardebon actie!

Bij besteding van minimaal € 20 in de maand
december 2010, ontvangt u als geregistreerde
klant Waardebon van € 10.
Vraag naar deze actie tijdens uw aankopen!

Tot ziens in onze winkel!

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA
 076 5713475
www.friends2holdon.nl

