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WORKSHOPS

WARM WELKOM WEEKEND

10% KORTING OP ELKE AANKOOP

15-16-17 MAART 2019



*½ voorschot te betalen bij inschrijving

DÉ 15 FOUTEN DIE  
JE NIET WIL MAKEN IN  

JE INTERIEUR  
ZAT 16/03  14u-18u 

Voelt een ruimte niet helemaal ‘goed’, 
maar weet je niet waarom? Wil je iets 
veranderen aan je interieur, maar ben je 
bang voor het resultaat? In deze work-
shop krijg je tonnen interieurinspiratie, 
ontdek je verschillende woonstijlen en 
leer je de do’s en don’ts van interieurin-
richting. Bovendien geeft interieurstyliste 
Katrien je persoonlijk interieuradvies op 
basis van jouw foto’s. Je stapt dus buiten  
met concrete acties om jouw huis te 
verbeteren. 
Inschrijven: katrien@huisjethuisje.be 
Adegemstraat 3, 2800 Mechelen  
(In de shop van Awardt)
65€ pp* (persoonlijk interieuradvies, 
papieren cursus, drankje, knabbels & 
goodybag inbegrepen)

MAAK EEN MOODBOARD 
VAN JOUW  

DROOM INTERIEUR (4) 
ZAT 23/03  13u-17u 

Tijdens deze workshop vertaal je je 
interieurideeën naar een moodboard. 
Bovendien geeft interieurstyliste Katrien  
je persoonlijk interieuradvies op basis  
van jouw foto’s. Je bladert door interieur -
magazines, catalogi en staaltjes. Vervol-
gens maak je een visie bord met con-
crete afbeeldingen van de woonstijl, 
meubels, kleuren en materialen die je wil  
verwerken in je interieur. Zo laat je je 
voortaan niet meer verleiden tot ver-
keerde interieurkeuzes.
Inschrijven: katrien@huisjethuisje.be 
Adegemstraat 3, 2800 Mechelen  
(In de shop van Awardt)
85€ pp* (persoonlijk interieuradvies, 
materiaal, interieurmagazines, drankje 
& knabbels inbegrepen)

VIOLET JURK  
BY FIBRE MOOD 3 (2)

ZAT 16/03  14u - 17u   
We maken een losse v-hals jurk met 
striklint. Een beetje stikervaring vereist.
Inschrijven: stitchandco.be ›  
work      shops › inschrijven › themawork-
shops › violet jurk
O-L-Vrouwestraat 5, 2800 Mechelen
40€ pp* (aankoop stof wordt apart 
verrekend met 10% korting)

SWEATER OF T-SHIRT 
VOOR TIENERS (3)

ZON 17/03  14u - 17u     
We maken een coole sweater of t-shirt 
voor onze tieners. Een beetje stikerva ring  
vereist.
Inschrijven: stitchandco.be ›  
work      shops › inschrijven › themawork-
shops › sweater of t-shirt
O-L-Vrouwestraat 5, 2800 Mechelen
40€ pp* (aankoop stof wordt apart 
verrekend met 10% korting)

STITCH&CO
WWW.STITCHANDCO.BE

HOED TREKKEN (1)
DON 14/03 19u30 / ZAT 16/03  10u
Samen met Els van Awardt maak je 
je eigen vilten hoed. We geven uitleg 
over de klassieke methode van trekken 
en de verschillende viltsoorten, waarna 
je zelf je hoedje trekt… je eerste zelf 
gemaakte winterhoed!
Inschrijven: awardt@awardt.be
Adegemstraat 3, 2800 Mechelen
70€ pp* (materiaal inbegrepen)

AWARDT
WWW.AWARDT.BE

HUISJETHUISJE
WWW.HUISJETHUISJE.BE
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https://www.awardt.be
https://www.instagram.com/awardt_wies_els/?hl=nl
https://www.facebook.com/Awardt/
https://www.pinterest.com/AWARDT/?eq=awardt&etslf=3549
mailto:awardt@awardt.be
https://www.stitchandco.be
https://www.instagram.com/stitchandco_mechelen/?hl=nl
https://www.facebook.com/stitchandco/
https://www.pinterest.com/stitchandco/
https://stitch-co-2.myshopify.com/collections/themaworkshops
https://stitch-co-2.myshopify.com/collections/themaworkshops
mailto:katrien@huisjethuisje.be
https://www.huisjethuisje.be
https://www.instagram.com/huisjethuisje_interieuradvies/?hl=nl
https://www.facebook.com/huisjethuisje.be/
https://www.pinterest.com/katriensouffria/
mailto:katrien@huisjethuisje.be

