
	  

 
WIE DOEN ER MEE? 

 
Keukenstudio Stormink: Creatieve oplossingen die voorheen nauwelijks te realiseren 
waren, behoren nu tot de werkelijkheid. Voor elk budget. Keukenstudio Stormink kan op 
maat “stylen” 
 
Miele: een professionele kok geeft kookdemonstraties met verschillende Miele Stoomovens.  
 
Hapjezz! : Joyce Vonk. Als je het hebt over lekker eten en bijzondere smaakvolle hapjes, 
dan kan niemand je dat beter leren dan Joyce met haar fameuze Hapjezz! Kom naar deze 
smakelijke workshop en serveer jouw gasten voortaan écht lekkere hapjes. 
 
RC Couture: Couturier Rianne Cornelissen geeft je door middel van een wervelende 
modeshow haar eigen kijk op mode. Mooi, vrouwelijk, draagbaar, op maat gemaakt en toch 
heel betaalbaar. Tijdens een wervelende modeshow toont ze haar unieke ontwerpen.  
 
Secondavita: Ingrid van Leeuwen toont haar stijlvolle kussens, dekens en bedloper-setjes 
van gerecyclede materialen. “Wij geloven dat authentieke producten, waarmee je een 
bepaald gevoel of herinnering levend kunt houden, je van binnen blij maken.” La 
Secondavita verwent je met unieke creaties.  
 
Goudsmid Dieuwke Raats, Neem je oude gouden sieraden mee en Dieuwke Raats maakt 
een prachtig ontwerp voor een nieuw sieraad in haar ontwerpsessie: “van oud goud tot een 
nieuw sieraad’. Ook geeft ze demonstraties en toont haar stijlvolle sieradencollectie. 
 
JTEfotografie: Janny Schiphorst Wil je eindelijk eens een écht leuke foto van jezelf op 
Facebook of je LinkedIn profiel? Kom dan naar fotografe Janny Schiphorst; zij zet je op je 
voordeligst op de foto. Maar voordat je dat doet, ontvang dan eerst even visagie tips van 
schoonheidsspecialiste Saskia Jansen van Beauty Balance.  
 
Roelof van de Belt: Actief en fit zijn willen we allemaal. Leer er alles over tijdens de lezing 
en quiz over training en voeding door deze inspirerende personal trainer. In een workshop 
van 30 minuten leer je hoe je thuis zonder apparaten een volledige workout kunt doen! 
 
Roekje Oudenhoven: Ontspan, voel, beleef en ervaar de weldadige 
beloning die je je lichaam geeft tijdens een yoga demonstratie van Roekje Oudenhoven. 
 
Vitainterni: Janny Bloemendal Binnenhuisadviseur: Neem tekeningen van je woning 
mee en Janny geeft je samen met Annemarie ter Borg een mooi interieur en kleuradvies 
voor je huis! 
 
Hulshof Chocolatier: Chocolade is lekker, zacht, smelt op je tong…..Chocolatier Hans 
Hulshof geeft een demonstratie bonbons maken, waar je je vingers bij af likt. 
, re 
Ronald Versloot: Kunstenaar geeft workshops kunstkijken 
 
Lupélo: Tassenontwerpen, recycle kunst  
 
Hoedenatelier in Vorden: Frida Pelgrum Bargeman   
Handgemaakte hoeden passend bij uw kleding en gezicht , op maat gemaakt voor iedere 
gelegenheid. Van traditioneel tot lekker  gek, van klein tot groot. Plechtig, zwierig , uitbundig 
of strak, kortom heel veel variaties.  
	  

Deze	  avond	  wordt	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door:	  Keukenstudio	  Stormink,	  Hapjezz,	  Project2do	  en	  Ondernemers	  in	  Bedrijf	  	  

	  

	  


