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Geldermalsen – Creatief en culinair bezig zijn tijdens één en dezelfde workshop? Met je handen
creatieve acties uitvoeren zodat hierna je smaakpupillen de rest kunnen doen? Dan KUNT en MAG
u deze workshop niet missen: ‘Je Eigen HIGH-TEA Maken Op Een Eigen Gemaakt Dienblad’. Deze
workshop zal plaatsvinden op 16 & 28-02-2017 tussen 20.00-22.00 uur bij Van Alles Wat Shop In
Shop te Geldermalsen (Kerkstraat 49, 4191 AA Geldermalsen). Inloop vanaf 19.30 uur.
Marjolijn Buijing van Studio Vivre (Berlicum) & Yvonne Kervezee van De TraktatieWorkshop (Nieuwerkerk aan den IJssel), werken voor deze
workshop samen, om u als deelnemer een aantrekkelijke workshop aan te bieden.
Wat is Studio Vivre?
Studio Vivre restylt meubels en geeft interieuradvies. In de webwinkel kunt u handgemaakte woonaccessoires en meubels kopen.
Maatwerk is het ultieme product. Van ieder product is er maar 1. Geen enkel product is hetzelfde. Meerdere exemplaren van een bepaald
product zijn mogelijk en bespreekbaar. Studio Vivre is persoonlijk, heeft een goede prijs-kwaliteitsverhouding, maakt gebruik van
duurzame materialen en besteedt zorg, liefde en aandacht aan de afwerking van haar producten. Klanten hebben veel inspraak in het
uiteindelijke eindproduct. Klantcontact is erg belangrijk. Voor meer informatie: http://studiovivre.nl/
Wat is De TraktatieWorkshop?
De TraktatieWorkshop is de leukste webwinkel voor vrolijke traktaties, trouwbedankjes, geboortebedankjes en communiebedankjes.
Daarnaast leveren ze op maat gemaakte feestdecoratie en allerlei vrolijke (uitdeel)cadeautjes. Bij De TraktatieWorkshop vind je creatieve
(kinder)workshops. Ook kan er worden meegedacht over de invulling van kinderfeestjes. Voor meer informatie:
http://www.traktatieworkshop.nl/

Aanmelden!
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@gerardus-evenement-planner.nl of door u
rechtstreeks aan te melden in de winkel Van Alles Wat Shop in Shop te Geldermalsen. De kosten
zijn € 44,50! (graag gepast meenemen en anders kunt u dit bedrag pinnen).
MAXIMALE DEELNEMERS 10 PER AVOND! WEES ER SNEL BIJ!

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 of via
info@gerardus-evenement-planner.nl.

http://www.gerardus-evenement-planner.nl/

