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Hoe leuk is het om met een grappige uitdrukking op je shirt of trui rond te lopen en
spontaan een glimlach te doen ontstaan bij
degenen die de dubbele bodem ontdekken.
Sowieso is het al leuk om met iets unieks op je
buik rond te lopen in een wereld waar iedereen graag origineel uit de hoek komt.
Twee creatieve Lommelaars
zijn daarom al een tijdje aant
prakkezeren over Sazzies, een
nieuw kledingmerk waarmee
ze toffe ontwerpen combineren met hun Lommelse
roots.
Als stadsbestuur willen we dit
dan graag ondersteunen. Om ons
dialect in leven te houden. En omdat
er ook al eens gelachen mag worden.
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En gift toe:
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Daarom zullen wij tijdens de eindejaarsperiode de #LMML-collectie van Sazzies
verkopen.

Wien makt die sazzi.es?
Sazzi.es heeft een reeks shirts ontworpen
voor jong en oud die direct verwijzen naar Lommel of het
Lommels dialect.
De shirts zijn van zeer
goede kwaliteit, of − om
het met de woorden
van Sazzi∙es te zeggen −
ginne prul.
Check hun website
www.sazzi.es en kom zeker
langs in onze popup-shop in
de Kerkstraat in Lommel vanaf 1
december 2017.

Tom is professioneel actief als
designer en zat al jaren met
dit idee in zijn hoofd. Toen
hij in 2016 bij het regelen van
de 40-jarigen reünie zijn exklasgenoot Griet tegen kwam
en er bij de vergaderingen telkens
meer ideeën (en nen hillen hoop
Lommelse prowwet) naar boven
kwamen, werd besloten hier toch iets
mee te doen.
Sazzies wier geboren..
en de #LMML-collectie erbij.

Volg ons en ons Sazzies hier
www.sazzi.es
www.instagram.com/sazzi.es
www.facebook.com/sazziesshop
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