
  

 

De uitverkoop is begonnen! Diverse bekende merken nu 
al met15% korting. 

Ga nu winkelen bij Jooltje nu er nog volop keuze is! 

Uitverkoop bij Jooltje! 

Bij Jooltje hebben we gekozen voor een ludieke manier van uitverkoop houden: in plaats van de hele collectie in één keer 5-10 % af te 
prijzen, nemen we steeds een aantal merken die met maar liefst 15% korting te bestellen zijn. Vanaf vandaag zijn dat: Mim-
Pi; Retour; Tumble N Dry; PomPom en McGregor (click op de merken om direct naar de collectie te gaan). 

Bijvoorbeeld: dit leuke wikkelvestje van PomPom, nu voor €28,85; 

deze stoere jeans van Retour voor €42,45; 

van het merk Mim-Pi hebben we naast de mooie kleding ook de "juwelen" afgeprijsd:   setje armband/ketting, keuze uit 
diverse kleuren, nu voor €21,20; 
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deze  shortsuit van Tumble N Dry voor €28,00 en 

van het merk McGregor deze polo voor €33,90:  

Uitslag prijsvraag: 

 

We hadden vorige week een echte prijsvraag. De vraag was: Hoeveel verschillende merken meisjesschoenen 
verkoopt Jooltje?  

Het goede antwoord: Bij Jooltje kunt u maar liefst 11 verschillende merken schoenen kopen! 

Er zijn een heleboel goede antwoorden binnengekomen en mijn oudste zoon heeft door het noemen van een willekeurig getal, een 
prijswinnares aangewezen:Mevr. E. Van der Hoeven uit Gouda. Zij wint voor haar dochter het tuniekje van Tumble N Dry. De overige 
deelnemers ontvangen een troostprijs: een kortingsbon waarmee zij het item van hun keuze (nu met 15% korting) zonder verzendkosten 
kunnen bestellen. 

 

Er waren de afgelopen maand nog meer winacties, o.a. op Facebook en Twitter, maar ook onder de mensen die met hun aankoop 
CliniClowns gesteund hebben of ingeschreven zijn voor de nieuwsbrief. 

Hieronder volgt de lijst met mensen die allemaal een waardebon van 25 euro gewonnen hebben: 

http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl/Tumble-and-dry-mf-16.html
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl/Mc-Gregor-mf-5.html
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.facebook.com/JooltjeKindermode
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--twitter.com/--PND-%21/JooltjeKidsMode
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl/TUMBLE-N-DRY-shortsuit-BIBIAN-p-17786.html
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl/MC-GREGOR-Polo-navy-CITY-POLO-p-17695.html
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl/TUMBLE-N-DRY-tuniek-top-BEPPIE-p-17796.html


 

 Elle  
 gerss057 
 Wilma Daemen 
 R. Kok 
 M. Derickx 
 N. Schrijvershof 
 N. Raggani 
 K. Verresen 
 I. Mager 
 S. Spitman 

Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we weer een nieuwe winactie aankondigen! Volg ons op Twitter of Facebook om als eerste op de 

hoogte gebracht te worden van alle nieuwtjes, kortingen en prijsvragen. 

 

 

Het team van Jooltje wenst u veel winkelplezier bij www.jooltje.nl! 

  

  

www.jooltje.nl 

Prinses Beatrixlaan 5 | 1911 HP | Uitgeest | 0251-318666 

http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--twitter.com/--PND-!/JooltjeKidsMode
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.facebook.com/JooltjeKindermode
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl/
http://emailcampagne.oswshop.nl/nieuwsbrief/lt.php?c=0&m=1132&nl=162&s=97c69e87cc890bd66d521656218ba5f4&lid=0&l=-http--www.jooltje.nl

