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Pipowein 'Krekt Oars'

Kor en Willy kregen deze  voormalige bouwkeet een paar jaar terug aangeboden. Het zou in eerste instantie
een speelwagen worden voor hun twee dochters, nu 4 en 5 jaar. Maar Willy is een echte bezige bij en maakt in
haar vrije tijd prachtige meisjesfrutsels en verkoopt deze via het internet.
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En zo is het idee ontstaan om cadeauwinkeltje te beginnen.

Het resultaat kunt u bewonderen op de foto’s. Het is een prachtige Pipowein geworden met zelfgemaakte
meisjes en jongens frutsels en huis- en tuinaccessoires, die luistert naar de naam 'Krekt Oars'.

De artikelen zijn seizoensgebonden. In het voorjaar had 'Krekt Oars' een paasfair en in de wintermaanden een
kerstfair. En zo kunt u voor elk seizoen weer iets nieuws ontdekken in deze Pipowein.
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'Krekt oars' heeft beperkt aantal openingstijden omdat de gemeente vindt dat ze in een agrarisch gebied
wonen en slecht te bereiken zijn. Al het verkeer moet over de Westerwirdsleane. Straks als de Noorwestagent
er ligt zullen ze beter bereikbaar zijn.

Als de vlag en het bord aan het begin van de leane staan zijn ze open. Dit is op zaterdag van 10.00- 14.00 uur.
En op de vrijdagavond op afspraak. Maar natuurlijk kunt u ook altijd bellen om op andere tijden even langs
te komen.
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Elke bezoeker krijgt als hij/zij dit wil een nieuwsbrief van 'Krekt Oars'. Zo blijft u op de hoogte van de
markten en fairs waar ze staan.

 

Er is van alles te koop. Brocante, zeephangers, kaarsen, babycadeautjes etc. Het is echt een bezoekje waard!

Naast deze cadeauwagen hebben ze ook nog steigerhouten meubelen in de verkoop. Dit is het werk van Kor. U
kunt deze zien en bestellen op de site www.krekt-oars.nl

http://www.krekt-oars.nl/
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Laatst hebben ze ook met hun kraam op de Roekedei in Bitgum gestaan, wat zeer geslaagd was. En straks zal
er natuurlijk ook iets in de planning staan om hun 1-jarig bestaan te vieren. Houdt u de site dus goed in de
gaten.

 Cor en Willy, Veel succes met jullie Pipowein en steigerhouten meubelen!

 

 <<Terug
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