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In deze nieuwsbrief:

1. 20% korting op kinderkleding van Scapa Sports

2. Jooltje introduceert het Goede Doel van de Maand: CliniClowns

3. Excuses

4. Libelle Zomerweek

5. Winactie

6. Gratis gastendoekje

1. 20% korting op  

U kent vast onze collectie jongens- en meisjeskleding van het merk Scapa. Goede kwaliteit, sportieve uitstraling. Nu bij Jooltje de gehele

maand mei 20%  korting op de nieuwe zomercollectie van Scapa Sports. Click hier om direct naar de kleding van Scapa in onze

webwinkel te gaan.

2. Het Goede Doel van de Maand.

Iedere maand steunt Jooltje een Goed Doel, door middel van media aandacht, maar ook financieel. U kunt

ook helpen!

Wanneer u bij uw bestelling op www.jooltje.nl de code cliniclowns2011 invoert, maakt Jooltje voor iedere

10 euro die u besteedt aan niet-afgeprijsde artikelen, 1 euro over aan CliniClowns.

Wilt u meer lezen over CliniClowns, over wat ze doen en over onze actie, click dan hier om rechtstreeks naar

hun site te gaan.

3. Excuses:

Door mijn onervarenheid met het nieuwsbriefprogramma heb ik per ongeluk de Koninginnedag-nieuwsbrief

opnieuw verstuurd. Ik begrijp dat dit voor een paar mensen erg vervelend was. Daarnaast heeft een aantal

mensen met veel humor gereageerd. Om het "goed te maken" rekent Jooltje morgen (15 mei) èn maandag

16 mei geen verzendkosten bij uw bestelling van minimaal € 50,00.

4. Libelle Zomerweek:

Jooltje zal dit jaar de hele week aanwezig zijn op de Libelle Zomerweek in Almere. We hebben daar natuurlijk -naast vrolijke zomerkleding uit

ons assortiment- ook artikelen die niet in onze winkel te koop zijn, zoals prachtige badlakens en handdoeken van Pip Studio. Ook maakt u

iedere dag kans op een waardebon van € 25,00 wanneer u meedoet aan onze beurs-wedstrijd. Reden genoeg om onze stand een

bezoekje te brengen!

5. Winactie:

Voor de "thuisblijvers" is er ook een leuke winactie bedacht. Want vanaf maandag zal er in de gehele maand mei iedere dag een

waardebon van € 25,00 verloot worden onder:

mensen die ons volgen op Twitter (click hier om naar onze Twitter homepage te gaan)

mensen die "vriend" zijn op Facebook (click hier om naar onze Facebook pagina te gaan)

mensen die een bestelling plaatsen met de code cliniclowns2011 (click hier voor meer informatie)

6. Gratis gastendoekje:

Bij een besteding van minimaal € 50,00 krijgt u van ons een gastendoekje van Pip Studio t.w.v € 7,95 gratis bij uw bestelling meegestuurd!

Click hier om ons linnengoed, tassen en beddengoed van Pip Studio te bekijken.

Het team van Jooltje wenst u veel winkelplezier bij www.jooltje.nl!
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Op de wintercollectie is nog steeds 50%  korting van toepassing!! Kijk snel op www.jooltje.nl
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