SISSIES
Even bijkletsen,
De zomer is langzaam voorbij aan het gaan.
We zullen allemaal wel eens gedacht hebben,
pffff wat is het warm, maar voor je het weet hunkeren
we er weer naar, dus koester die momenten zolang
‘t kan.
Je krijgt het weer, naar gelang je leeft, nou ik zal jullie
verklappen, ik heb 2 weken regen gehad tijdens mijn
vakantie, goh…., toch iets fout gegaan…
Inmiddels alweer wat weken open,
en de najaarscollectie druppelt binnen, de winkel is
al aardig gevuld met nieuwe kleding.
MAT, heeft goed haar best gedaan om weer een
totale verrassende collectie onder de klanten te
brengen.
GETS , zoals altijd “een“ in zijn soort, stoer, sexy,
vrouwelijk en zeker betaalbaar.
Escaladya en Martine Samoun is zeker voor
de “Stijlvolle” dames.
Sybel+ doet het gewoon altijd.
Dus, uiteraard gaan we jullie weer verwennen met
een gezellige avond, want onze meiden staan te
popelen om de nieuwe najaarscollecties te showen.
Bij het Kadehuis naast ons , de perfecte locatie om jullie te ontvangen en laten genieten van een
verrassende Show met extra’s, zoals live muziek van Helma Jochems, een ontvangst met koffie
wat lekkers, in de pauze een drankje en een hapje.
Hierbij wil ik jullie uitnodigen op Woensdag 3 Oktober vanaf 19.30 in het Kadehuis.
Wat ik wel vraag is om te reserveren, omdat er beperkt plaats is. want vol is vol!!!!!!!
Geef even een belletje of kom even langs in de winkel, mailen mag ook.
Vind het leuk jullie weer eens te zien, en zal mijn best doen om jullie een fijne avond te bezorgen.
Mijn website www.sissiesopdekade.nl begint er al aardig op te lijken.
Hier en daar nog wat sleutelwerk, maar ik ben er trots op!!
Natuurlijk gaan we hier ook regelmatig onze nieuwtjes op plaatsen.
Even iets anders; De meesten onder jullie weten het al,
maar ik wil het nog even onder jullie
aandacht brengen, het spaarsysteem.
Bij aankoop krijg je bij elke 50€
een stempel op je persoonlijke
stempelkaart, die ik voor je bewaar.
Als de kaart vol is krijg je 30€ korting
bij je volgende aankoop. Leuk toch??
O ja, voor ik het vergeet, been mode
van CETTE hoort nu bij de collectie.
Voet loze panty’s, vele kleurtjes,
panty’s 60 den, 3x en 4x XL.
In het najaar zeker een must in je
garderobe.
Voor nu zeg ik, tot snel op de Kaai!!!!
Lieve groetjes van Pamela en ik…
www.sissiesopdekade.nl / 0625011846 /
sissies_place@hotmail.com
Reserveren graag voor 26 September….

