
MARIEKE BIJL “In juni vorig jaar besloot 
ik de webshop te stoppen. Het was onmogelijk 
om deze te combineren met mijn groeiende 
winkel en mijn gezin thuis. Ik wilde overal zijn, 
maar dat kan natuurlijk niet. Nu met alle ver–
anderingen en nieuwe richtlijnen ben ik toch weer 
overstag gegaan om de webshop te heropenen. 
Hoe fijn is het om vanaf de bank of in de tuin online 
je boodschappen te bestellen? Cadeautjes voor je 
vriendinnen, cadeautjes voor een 
kinderverjaardag of geboorte, 
nieuwe zomerkleding voor de 
baby of de grotere kinderen. 
Vertrouwd bij Twee Ons 
Geluk. Extra leuk vind ik de 
samenwerking met 
Zilverschoontje Baby & Kids. 

NANCY ZILVERSCHOON 
“Alle baby- en kinderkleding uit de 
collecties die Zilverschoontje in de 
winkel heeft hangen, is vanaf nu ook 
tijdelijk te bestellen via de webshop 
van Twee Ons Geluk. Zo 
kan iedereen die graag 
bij Zilverschoontje 
winkelt, vanwege het 
persoonlijke advies, 
uit de vrolijke en 
stoere kindercollecties 
van Feetje, Noppies, 
Sturdy, Jubel, Quapi en Levv, 
gewoon thuis een nieuwe 
kidsoutfit bij elkaar shoppen. 
Veilig en toch vertrouwd van 
Zilverschoontje.

DE WEBSHOP VAN 
TWEE ONS GELUK 

   IS WEER

We zijn druk bezig om de webshop 
te vullen. De producten staan er nog 
lang niet allemaal op. Dus mocht je 
iets speciaals zoeken, stuur dan een 
bericht via FB of Insta, stuur een 
mailtje of bel ons op. We sturen 
het met liefde naar je toe!

Lieve groet,
Nancy & Marieke

twee ons geluk
voor jou, voor mij  voor ons allebei

TWEE ONS GELUK
Pieter Repelaerstraat 70

Winkelcentrum
Puttershoek

06- 23 30 90 48

ZILVERSCHOONTJE
Pieter Repelaerstraat 60
Winkelcentrum
Puttershoek
078 - 676 12 37

WWW.TWEEONSGELUK.NL

GRATIS bezorging in Maasdam en Puttershoek
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OPEN!



Zijn je kids dringend toe aan 
een nieuwe outfit, maar zie je 
het niet zitten om naar onze 
winkel te komen? Of ga je op 
(k)raamvisite, maar heb je 
even geen inspiratie voor een 
passend cadeautje? Alle 
baby- en kinderkleding van 
Zilverschoontje  is nu ook online 
te koop via de webshop van 
Twee Ons Geluk! 

En woon je in Puttershoek of in 
Maasdam? Dan brengen we het 
gratis bij je thuis. Neem snel een 
kijkje op www.tweeonsgeluk.nl

Het assortiment van Zilverschoontje 
Baby & Kids is een mooie aanvulling op het 
vaste assortiment van baby- & kinderkleding, 
speelgoed, sieraden, delicatessen en mooie 
lifestyle artikelen. Zo bieden we samen nog 
meer keuze voor onze klanten die juist nu 
trouw willen blijven aan hun favoriete winkels.

Twee Ons Geluk en Zilverschoon zijn gewoon 
geopend. Tijdelijk is er geen koopavond op 
vrijdag. Wel kunt u bij beide winkels 
privéshopppen op afspraak buiten 
openingstijden of beeldbellen. 

twee ons geluk
voor jou, voor mij  voor ons allebei

SHOP
NU!

WWW.TWEEONSGELUK.NL
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