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Het is inmiddels eind september, de herfst staat weer voor de deur. Hoewel de zomer 
zich niet in haar volle glorie heeft laten zien, kan ik echt weer uitkijken naar de laatste 
maanden van het jaar. De prachtige kleuren in de natuur, de gezelligheid in huis, kacheltje 
aan en niet te vergeten de feestdagen die zo ineens weer voor de deur staan…  
 
Sinds maart hebben jullie geen nieuwsbrief meer ontvangen, maar achter de schermen is 
het verre van rustig geweest. Niet alleen zakelijk, maar ook privé is er heel veel drukte 
geweest en inmiddels is de rust weer een beetje teruggekeerd!  
 
Die zakelijke drukte heeft alles te maken met de beslissing om het Atelier echt open te 
gaan stellen voor klanten!  
Een plan dat er al ruim 4 jaar is, maar tot op heden er niet van gekomen is.  
 

Feestelijke opening Atelier JMG op 9 oktober 2021 om 11.00 uur 
 

Vanaf 9 oktober 2021 is het Atelier open: 
 iedere woensdag en donderdag en  
 iedere 2e vrijdag en zaterdag van de maand  
 op afspraak.  

 
Kleurplaat  
Om de opening van het Atelier te vieren, hebben we 
voor alle kinderen een kleurwedstrijd uitgeschreven.  
 
In de buurt worden de kleurplaten verspreid op 
verschillende plekken, maar woon je verder weg en wil 
je wel meedoen, dan kan dat natuurlijk ook!  
 
De kleurplaat staat als PDF op de website, 
uitprinten, inkleuren en opsturen voor 8 oktober 
2021 en je maakt net zoveel kans op mooie prijsjes!  

 
Houten Speelgoed 
Wellicht heb je het al op de website gezien, we hebben naast onze patronen, pakketten 
en materialen nu ook houten speelgoed in ons assortiment opgenomen.  
 
Houd de website en onze social media kanalen in de gaten, om als eerste op de 
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.  
 
 
Hartelijke groeten Joyce van Dooren   


