
Hej,

Hopelijk hebben jullie allemaal enorm genoten van de zomervakantie! 
Ik in ieder geval wel en ben weer helemaal opgeladen voor alerlei leuke events die tot 
het einde van dit jaar de agenda sieren. Ik hoop jullie te mogen inspireren en te 
begroeten. 

Veel leesplezier!

Workshops
Online-prive

 Heb je zin om op een moment dat 
 het jou schikt aan je eigen keuken-
 tafel een leuk hertje voor kerst te 
 maken? Dat kan!
 Voor Euro 49,95 kun je de templa-
 te, werkbeschrijving, materiaallijst 
 en videolink bij me bestellen. Wil 
 je helemaal ontzorgd worden dan 
 stuur ik je voor Euro 59,95 plus 
 3,95 verzendkosten ook nog de 
 benodigde materialen.
 
 Toch liever face to face?
 Ik geef met liefde en plezier ook  
 prive workshops (max 3 personen)  
 in mijn atelier in Amsterdam. 
 We maken in 2 sessies samen een 
 beestje (muv de zwaan) naar keuze.  
 
 Houd er rekening mee dat er  
 2 sessies nodig zijn. De eerste 
 sessie duurt ca 2-3 uur en de 2e 
 als het beestje gedroogd is ca 1,5  
 uur. De 2e sessie kan ook 
 gezamelijk online. Data en diertje
 stemmen we samen af.
 Interesse? Neem contact met me 
 op.

Kunst10daagse 
22-31 oktober a.s

Bergen (NH)

 Van 22 tot en met 31 oktober a.s 
 exposeer ik met bekend en nieuw 
 werk tijdens de Kunst10daagse bij 
 L’etoile concept store, Ruïnelaan 12, 
 1861 LL in Bergen. Kom gezellig 
 langs!
  
 

Oh ja, ik zal jullie zeker niet bombarderen met nieuwsbrieven maar mocht je ze in de toekomst liever niet meer 
willen ontvangen laat me dat dan ajb weten.

Mocht je zeer regelmatig op de hoogte willen blijven, volg me dan ajb op instagram. 
lieve groet, Babette

Kom binnen event
19,20,21 november
Zuidermeer (NH)

 Met de kerstdagen voor de deur 
 zijn mijn beestjes en fijne kerstcre-
 aties van textiel dit jaar ook te 
 zien en te koop zijn bij het Kom 
 binnen event in de 
 “Fabriek Zuidermeer”, Baarsdor-
 permeer 9 te Zuidermeer. Uiteraard 
 ben ik ook zelf aanwezig. Zou het 
 leuk vinden je te ontmoeten!

 

Nr 2 
September 2021, Amsterdam

B&B
Amsterdam

 Zin in een paar daagjes “een ander  
 behangetje”? Wat dacht je van een 
 paar daagjes Amsterdam waar alle 
 musea, restaurants en winkels hun 
 deuren weer hebben geopend. 
 Wellicht zelfs leuk om te combine-
 ren met een workshop...?
 Kijk voor de beschikbare data even 
 in de kalender. De deuren staan 
 voor je open!

Private shopping

 Wil je mijn werk graag een 
 keer in het echt zien, aanraken en 
 voelen. Kom gezellig langs in mijn 
 atelier in Amsterdam.
 Interesse? Neem contact met me  
 op.
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