www.dekunstvankringloop.nl is in de lucht.

Youri bedankt! (De site heeft nog wat kinderziektes, maar de moeite waard om es te surfen hoor)

De zomervakantie zijn we dicht MAAR : Tot 31 juli 2010 is er ART & SOUVENIRS bij de Firma
van Drie in Gouda- Achter de Kerk 13- wo. t/m zo. van 12.00u-17.00u. De toegang is
gratis.
Ook De Kunst van Kringloop ARTikelen worden daar ter verkoop aangeboden. Ditmaal
speciaal in het thema ART&SOUVENIRS en natuurlijk gemaakt van „afval‟. Van de
melkpakpoef, gerecyclede kaarsjes tot windmolentjes, envelopjes tot portemonneetjesalles in het thema.
Hieronder presenteren we met trots PienS colliers:

Prijs:€165,-

Met een echt stukje GOUDA erin verstopt- van Gouds plateelscherfje, dakpan tot
stukje Goudse pijp. De kettingen zijn gemaakt van plattegronden en
schoonmaakflessen. De afwerking is -zoals gewoonlijk- heel hoog.

Heel blij zijn we te melden dat we gaan samenwerken met zeer enthousiaste
gerenommeerde kunstenaar
Jan Willem van Breugel
http://www.wheels-on-fire.nl/
Wie gaat er mee op excursie naar
zijn molen?* Een rondleiding in zijn
inspirerende atelier met recycle-art
voorbeelden, koffie met gebak in
de tuin en een workshop.

Voor ons is aan de slag:

Bart van Haperen van “In en Om ‟t Huis” .Hij
heeft onder andere deze lamp ontwikkeld die
bij ons te bestellen is. De flessen van de
„bottlebulbPETpret‟ zijn te verwisselen. Door
er iets in te doen, creëer je eenvoudig iets
nieuws. De lamp kost € 36,-. Wil je er eentje
hebben, mail ons:
info@dekunstvankringloop.nl
http://members.casema.nl/bartvanhaperen/inenomthuis/

We zijn druk doende om een voorraad
chipsTASSEN etuis armbanden en dergelijke
te maken. Wie heeft er nog meer interesse
om mee te helpen met maken? Als je na instructie
zelfstandig een tas kunt maken en jouw tas wordt verkocht zit
er een leuke bijverdienste in. Stuur een mail, dan spreken we
af voor instructie. info@dekunstvankringloop.nl

We houden ons aanbevolen voor lege
(schone)chipszakken!!!
*Data voor excursies – naar wheels-on-fire
maar ook voor strandkaarsen maken- volgen
binnenkort op de website. U kunt uw interesse
al kenbaar maken door een mailtje te sturen,
dan houd ik u op de hoogte en krijgt u
voorrang met aanmelden.

Een heel fijne zomertijd gewenst, hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief onze
nieuwe vaste locatie in het centrum van GOUDA aankondigen!

Duimt u mee? Als een (gratis/betaalbare) locatie weet? De Gouden Tip wordt
beloond met een workshop cadeaubon ter waarde van € 400,-

Zonnige groet,
Manon Bossard
info@dekunstvankringloop.nl
06-29415729
www.dekunstvankringloop.nl

