
         

VOORJAAR 2020  

 
Hallo lieve klanten,  

2019 was een fantastisch jaar voor ons met als afsluiter Kerst in de Kerk in Brielle. Helaas 
waren we toen aan het einde min of meer “uitverkocht”. Gelukkig hebben we weer veel 
mooie zilveren sieraden kunnen inkopen en alle nabestellingen in januari kunnen afleveren. 
We zijn klaar voor 2020 en hebben er veel zin in!  

Zo staan er al een aantal Home Sale evenementen gepland en zullen we veel dezelfde fairs 
doen als voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is de Exclusive Spring Fair in Baarn waar we 
"welkom" zijn vanwege onze kwaliteit en standbouw. Onderstaand vinden jullie de voorlopige 
agenda voor het voorjaar van 2020. In april organiseren we weer een eigen Home Sale, in 
Brielle. De datum volgt z.s.m. dus hou onze agenda in de gaten! 

 

 

ABN AMRO WTT  

 
Ons eerste grote evenement van 
2020 hebben we achter de rug. 
Een week bij het ABN AMRO 
World Tennis Tournament in 
Ahoy Rotterdam. Ondanks dat 
het lange dagen waren, hebben 
we genoten van de sfeer, het 
publiek en de stand. We hebben 
goede zaken gedaan en volgend 
jaar zal HeJude zeker weer van 
de partij zijn!     

 

SOCIAL MEDIA  
 
Volgen jullie ons al op social media? We hebben hier af en toe een like, deel & win aktie en 
posten regelmatig berichtjes .   

 
 

 



HOME SALE  
 
Vind je het leuk om HeJude thuis uit te nodigen om samen met vrienden/vriendinnen rustig te 
kunnen passen?  Maak dan een afspraak! 
Wij hebben altijd alle sieraden bij ons. Zit er iets bij wat je mooi vindt en wilt kopen, dan kan 
je het gelijk mee naar huis nemen. HeJude heeft een groot assortiment zilveren ringen in hele 
kleine maten (vanaf maat 15) en hele grote maten (maat 23,5!). Voor iedereen hebben we 
dus een passende ring!  

Kijk eens wat de mogelijkheden zijn via http://www.hejude.nl/home-sale/  
 

 

AGENDA VOORJAAR 2020  

4 april 2020 van 15:00 – 18:00u : Proef het Voorjaar in Zuidland.  
Bij Wijnkoperij Ton Grauss op de Beeldsweg 6A in Zuidland. Gratis entree, gezellige sfeer en 
voortreffelijke wijnen! Iedereen is welkom om wijn te komen proeven en onze sieraden te 
passen en te bekijken.  

10-13 april 2020 : Exclusive Spring Fair in Baarn.  
Dit jaar staan we voor het eerst op de Exclusive Spring Fair in Baarn. Een hoogwaardige 
"Binnen-Buiten" Woon- en Lifestyle beurs bij Kasteel Groeneveld. Terrassen, foodtrucks en 
muziek maken dat je er een hele dag kan rondstruinen.  

15-17 mei 2020: Italië Evenement in Haarzuilens (Utrecht). 
Smaak & Stijl op de prachtige locatie van Kasteel de Haar. Wat een leuk evenement! Hier 
proef, hoor en beleef je Italië alsof je er echt bent.  

30 mei t/m 1 juni: Tuinfair Midwoud op Landgoed De Knap.  
De tuinfair staat dit jaar in het teken van Flowerpower. Voor iedereen die van het buitenleven 
houdt. 
   

 
 
We hopen jullie binnenkort te zien op een van onze evenementen of in de webshop. 
 
 
Groetjes, Tannette & Astrid  
 
 
 
   
 


