
We vieren een heel speciaal feestje!
Zaterdag 7 augustus van 13:00 tot ongeveer 16:00 uur vieren wij heel graag met jou

dat A Lotte Stamping Fun 10 jaar bestaat. En wat zo leuk is, er is dan ook net een

nieuwe catalogus en Sale-A-Bration actie.

Uiteraard ga je zelf ook lekker aan de slag. Je maakt gedurende de middag 2 leuke

projecten met producten uit de nieuwe catalogi. De projecten zijn door iedereen te

maken. Of je nu een startende stempelaarster bent of een gevorderde. 

Lekkers :)
Bij een feestje hoort natuurlijk ook lekkers - we zorgen natuurlijk ook voor wat

feestelijks te drinken en te snoepen. (lunch is niet inbegrepen)

Zelf aan de slag

Helaas geen polonaise maar wel...
Natuurlijk kunnen we vanwege de corona-regels die vast en zeker nog gelden geen

polonaise met je lopen, maar gaan we wel andere leuke dingen doen. Uiteraard

verklappen we niet alles, maar lichten wel een paar tipjes van de sluier op :)

Veel inspiratie
Er zijn weer heel veel inspiratietafels waarop je de producten uit zowel de

jaarcatalogus, de nieuwe mini catalogus en de Sale-a-Bration actie in levende lijve

kunt aanschouwen met natuurlijk veel voorbeelden. 

Kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 7,50 per persoon. 

Ophalen van je bestelling
Heb je er voor gezorgd dat je bestelling voor 2 augustus 20:00 uur bij ons binnen is,

dan kun je hem 7 augustus meteen meenemen*. 
*mits op voorraad bij Stampin' Up!

Cadeautjes
Uiteraard zijn er ook cadeautjes, niemand gaat met lege handen naar huis!



Wacht niet te lang met opgeven. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt! 

De kosten voor deze gezellige middag bedragen € 7,50 per persoon. Je kunt je

aanmelden door het bedrag van € 7,50 over te maken op:

NL07 KNAB 0255 6037 03 tnv ALotteWork in Rotterdam

onder vermelding van: 10 jaar ALSF en je naam | jullie namen

Zodra het bedrag is ontvangen, ontvang je van ons een email en is je plaats

gegarandeerd.

Neem je je zus, moeder, dochter of vriendin mee? Dan kun je het totaalbedrag in

keer overmaken. 

Datum:          Zaterdag 7 augustus 2021

Tijd:                van 13:00 - ongeveer 16:00 uur

Locatie:         Hotel Villa Flora, Hoofdstraat 55 in Hillegom

Parkeren:      Gratis in de parkeergarages van Dekamarkt (volg parkeren Centrum) of 

                       Albert Heijn. Hotel Villa Flora ligt op korte loopafstand van beide parkeer- 

                       garages. Parkeren voor mindervaliden is mogelijk bij het hotel zelf 

Nog even alles op een rijtje:

Lieve groetjes van 

alottestampingfun | lotte@alottestampingfun.nl | www.alottestampingfun.nl

Lotte Noordzij-Walther 06 - 38 44 64 34 

Melinda Meere-Jansen 06 - 49 68 85 41

Kom je ook? Geef je dan zo snel mogelijk op!

Wij hebben er zin in!
Onze feestkleding is al gekocht en we kunnen niet wachten er samen met jou een

superleuk feestje van te maken!


