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Zo voor de start van 2013 melden zich de eerste
vakbeurzen ook weer aan. Wij hebben er zin in, en
verwachten veel van dit jaar. Verwachten dat er ook
in 2013 best wat ‘dingen’ zullen gaan veranderen.
Hebben plannen, wensen, en hopen dat wij deze het
komende jaar ook kunnen verwezenlijken. Als dit zo
is, zult ook u dit zeker gaan merken.

Wij danken u voor uw
vertrouwen in 2012 en
wensen u een erg goed
2013 toe.
Het einde van het jaar is het moment om terug te
blikken. Wat heeft 2012 ons gebracht.
Er is veel gebeurd in 2012. We hebben weer veel
gereisd, ook nieuwe vakbeurzen in het buitenland
bezocht, veel ideeën en indrukken opgedaan, en
uiteindelijk mooie collecties mogen inkopen. Want
daar doen wij het voor!
Dit jaar was het opvallend dat wij ook veel bekende
gezichten (soms na jaren) opnieuw hebben mogen
verwelkomen in de winkel.
Soms door verhuizen, ander werk, wijzigingen
wegens (privé-) omstandigheden.
Fijn en leuk om te horen: “dat u ons nog steeds weet
te vinden” of ‘dat wij er nog steeds zitten’.
‘Time flies’…….... Inmiddels alweer 14 jaar op de
Baliëndijk (per 1 maart 2013).
Prettig te horen dat het dus niet “uit het oog, uit hart’
is. Wij zijn u zeker niet vergeten. Want vaak genoeg
vragen wij ons af, hoe het met u is. Contact houden
mede middels e-mail, onze nieuwsbrieven, en goed
te zien dat u op de hoogte blijft via onze webshop.
Wij doen ons best de nieuwsbrief goed te vullen en u
op de hoogte te houden van o.a. nieuwe artikelen.
De eerste nieuwe items voor 2013 zijn reeds
opgenomen in onze webshop.

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA

Dank voor de vele Wenskaarten
Zoals ieder jaar ontvangen wij veel kaarten, en
gelukwensen. Wij willen graag allen ook via deze
weg (nogmaals) bedanken.
Laatste dagen van het jaar 2012.
Deze week zijn we natuurlijk tijdens onze reguliere
dagen geopend:
Donderdag 12:30 – 20:00 u.
Vrijdag 12:30 – 20:00 u.
Zaterdag 10:00 – 18:00 u.
In 2013 zijn de openingstijden ongewijzigd, gelijk
aan de bovenstaand vermeldde dagen en tijden.
Van mogelijke afwijkingen houden wij u zo goed
mogelijk op de hoogte via onze nieuwsbrief.
Bereikbaarheid vanuit Centrum /
Singel.
Komende vanuit het centrum of van de singel,
gebruikt u normaal de kruising Oranjesingel /
Teteringenstraat. Tot nader order is deze kruising
afgesloten en de Doornboslaan hierdoor niet
bereikbaar. Voor een aangepaste routebeschrijving
zie onze website: www.friends2holdon.
New EXPECTED (nu op F2HO.com).

Voor nieuwe verwachte 2013 items van Disney
Traditions, Grand Jester etc. zie de webshop
(F2HO.com) ga naar NEW en klik daarna op
ÉXPECTED (coming soon!).

 076 5713475 www.friends2holdon.nl

