Momentje OOW – moederdag.
Wegens groot succes organiseer ik ieder jaar een Momentje OOW voor moederdag. Speciaal omdat jij als
moeder het hele jaar door voor jouw gezin zorgt en ook zelf even mag genieten, ontspannen en de
aandacht hoort te krijgen die zij verdient. Alle moeders, met kinderen jong en oud, zijn van harte welkom
om hierbij aan te sluiten.
Inhoud.
Tijdens deze bijeenkomst geniet je als moeder van een heerlijk Theekransje in feestelijke tint. Met een
mooi servies, lekkere thee en allerlei lekkers kun jij komen genieten. Tijdens deze leuke damesbijeenkomst
staan we stil bij jou als moeder. We gaan spelenderwijs aan de slag en je maakt een mooie herinnering
voor jezelf. Een bijeenkomst vol verrassingen en plezier, met als afsluiter een heuse goodiebag. Gewoon
omdat jij dat als moeder verdient!
Kosten.
Het deelnemen aan het Momentje OOW kost € 25,00 per persoon. Dit is inclusief:
-

BTW,
Theekransje met mooi servies, thee en allerlei lekkers,
Werkmaterialen die gebruikt worden tijdens deze bijeenkomst,
Goodiebag.

Ervaringen.
➢ “De hele tijd zag ik al super leuke cadueatjes voorbij komen op Facebook, dat maakte mij natuurlijk

extra nieuwsgierig. Maar… de avond op zich was al een cadeau! Wat is het heerlijk genieten bij
Wendy, echt iedere moeder zal zich snel op haar gemak voelen. Een erg leuke bijeenkomst met
heerlijke thee en vol op lekkers!”
➢ “Ik ging deze avond blanco in maar het was echt super gezellig en leerzaam! Je gaat heel anders
naar jezelf als moeder kijken. Dus durf nu echt te zeggen ‘ben trots op mezelf’ 😊. Bedankt Wendy
voor de gastvrijheid.”
➢ “Een TOP avond!!! Een leuke avond voor mezelf met andere moeders, we doen het goed!”
➢ “Bij het Moederdagmomentje aanwezig geweest. Het was heel gezellig en je werd op een leuke
manier met opdrachten aan het denken gezet. Je wordt je weer bewust van veel dingen die al gauw
vanzelfsprekend worden! Bedankt voor de leuke en leerzame avond!”
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