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Goedendag allemaal
Een vreemde winter brengt ons niet van slag… wel af en toe in de war. Het leuke van deze
winter is wel dat de laarzen veel gedragen zijn.
Eigenlijk merken we dat de laarzen steeds meer het hele jaar door gedragen worden. En
waarom ook niet… ook in voorjaar en de zomer hebben wij leuke kleding aan waar laarzen
super bij passen! En met onze nieuwe schoenen erbij zijn we compleet!
P.S. Lukt het je niet om deze nieuwsbrief te lezen, klik dan hier voor de online versie.

_________________________________________________
Valentijn periode… betekent bij ons AANBIEDINGEN
Geef jouw geliefde een hint en laat hem weten waar dat leuke cadeau te
vinden is .
Niet iedereen doet aan Valentijn natuurlijk, maar de aanbiedingen zorgen toch
voor een brede glimlach en een warm gevoel…. Daar draait het toch om !!!
Vanaf 23 januari houden een maand lang Valentijn aanbiedingsprijzen aan
voor het grootste gedeelte van ons assortiment. Ook op de nieuwe collectie!
De aanpassingen zijn vanaf 23 januari zichtbaar in de shop en in de winkel !
Naast laarzen hebben wij ook diverse accessoires, leuk voor een vriendin, familie of gewoon voor jou zelf!

______________________________________________________
Grote maten beurs op zaterdag 24 en zondag 25 maart
gratis kaartje?
Het grootste mode en lifestyle evenement voor iedereen met een grotere kledingmaat!!
Jenny Boots staat natuurlijk op de Grote Maten Beurs in Eindhoven
met onze laarzen, schoenen en Babouche Baboos.
Wij geven 15 kaartjes weg !!!!!!
Mail ons met een korte tekst waarom jij een kaartje zou moeten krijgen
Let op: Wij staan de zaterdag op de beurs en is onze winkel gesloten!
Kinderen tot 12 jaar gratis entree. Zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur mannen gratis entree!!
Niet gewonnen…… Tickets zijn ook te koop op: Kaartje kopen Grote Maten Beurs !!!

___________________________________________________
De collectie is aangevuld en uitgebreid
In de afgelopen periode hebben wij de voorraad aangevuld
en ook nieuwe laarzen binnen gekregen.
Kijk op de site onder de categorie NIEUW!
Wist u dat wij in maart de voorjaarschoenen binnenkrijgen van
Babouche? En in mei de super mooie slippers!
Beide t/m maat voetmaat 45
__________________________________________________
In de Media
Wist u dat Jenny Boots gespot is in:
Big is Beautiful uitgave december 2012
Weekblad de “Party” uitgave januari
Xlll clubblad voor lange mensen
en wederom diverse kranten, zowel lokaal als regionaal !
Leuk hè, Tot snel !!!!!

