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Colofon 
Uitgave ondernemerscluster XCBS, Kloosterweg 1, Heerlen, juni 2018 !
Teksten: Jolanda Zager & Michèle Otter 
Fotografie: Glenys van Bree !
Het vermenigvuldigen van (afbeeldingen of teksten uit) dit boekje is niet 
toegestaan. Aangeboden TreaTs-producten mogen na de cadeau-aankoop 
niet elders worden aangeboden of zonder toestemming worden 
doorverkocht. 



!!!
 !! ! ! !!!

!!!!!!!!!!!
Welkom!  
!!
We vinden het leuk dat u belangstelling heeft voor TreaTs, onze lokaal 
geproduceerde producten. Deze brochure laat u kennis maken met het 
systeem en aanbod van TreaTs. !
TreaTs zijn unieke, ambachtelijke producten die ontstaan zijn in de Ateliers 
van ons Kunstzinnige Collectief. Vanuit passie werken wij, creatieve 
ondernemers, ieder met onze eigen expertise gezamenlijk aan het  
vervaardigen van de TreaTs.  !
Meer weten? 
Bel of mail naar Marzena Rusyn 
U kunt haar bereiken via 06 - 10 43 17 20 of treatshandmade@gmail.com. 
website: www.treatshandmade.nl /         TreaTs 

mailto:treatshandmade@gmail.com
http://www.treatshandmade.nl


 Wat maakt TreaTs uniek?  
• Lokale, handgemaakte producten; 
• Unieke geschenken; 
• Natuurlijke en duurzame materialen; 
• Als medewerker kan men zelf de cadeaus kiezen, hetzij in de vorm van 

een feestelijke beleving danwel via onze webwinkel; 
• Maatwerk: met liefde, zorg en aandacht samengestelde pakketten; 
• Heeft u speciale wensen? Wij denken graag met u mee; 
• Mogelijkheid om een regionaal goed doel te steunen; 
• Vooraf goed gemaakte afspraken over samenstelling en levering. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Het concept 
De producten zijn voor jong en oud, man en vrouw, kortom voor iedereen. 
TreaTs zijn geschikt als kerstpakket, relatiegeschenk, maar ook als een 
persoonlijke attentie.  
Uit de brochure kunt u als opdrachtgever een keuze maken. Of, nog leuker, 
uw medewerkers of relaties kunnen hun eigen cadeau kiezen middels een op 
maat gemaakte catalogus. !

Ook bestaat de mogelijkheid om via TreaTs te kiezen 
voor een goed doel. Wij hebben als goed doel 
gekozen voor Stichting Ruggesteun. Dit is een 
stichting voor mantelzorgers in Parkstad.  
Op deze wijze kunnen de vrijwilligers een steuntje in 
de rug ontvangen door een ontspannende activiteit, in 
de vorm van een workshop, bij een van onze ateliers 
te volgen.  !

Vooraf spreken we met u af waar u TreaTs voor wilt inzetten. Belangrijk om 
onder andere te bespreken is het budget. En hoe en wanneer u de cadeaus 
wilt ontvangen. 
Ook bespreken we de wijze waarop de producten gepresenteerd kunnen 
worden. Dit kan namelijk zowel digitaal als geëxposeerd op een locatie naar 
keuze.  !
Zodra duidelijk is welke vorm voor u wenselijk is, leggen we de opdracht vast 
en ontvangt u van ons de digitale TreaTs-catalogus, met het meest actuele* 
productoverzicht. !
Na bestelling gaan wij voor u aan de slag met het vervaardigen van de 
cadeaus. Uiteraard worden de pakketten door ons feestelijk verpakt.   !!!
* Let op: aangezien het aanbod medio 2018 is ontwikkeld, kan het dus eventueel in een latere fase 
worden aangepast of zelfs uitgebreid. !!!!!!



Dus... 
Zoekt u een speciaal cadeau voor uw medewerkers, vrienden of familie, voor 
een bijzondere gelegenheid? En spreekt ons TreaTs concept u aan? !
Maak dan een afspraak!  
Wij komen graag bij u langs om het een en ander nader toe te lichten, of 
breng een bezoek aan onze Ateliers in het Carbon6 gebouw te Heerlen. 
Onze contactgegevens vindt u vooraan in deze brochure.  !
De catalogus  
Op de volgende pagina’s treft u een voorbeeld van onze catalogus met onze 
producten en de bijbehorende omschrijvingen aan.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



1A 

omschrijving :  waardebon voor workshop of glaskunst van Glasatelier Heerlen 
materiaal  :  glas in diverse soorten, kleuren en technieken 
aanbod  :  zie www.glasatelier-heerlen.nl  
atelier  :  Glasatelier Heerlen 

1B 

omschrijving :  glazen vaas 
materiaal  :  glas 
kleur  :  transparant en groenblauw 
afmeting  :  hoogte ca. 15 cm, ø ca. 16 cm 
atelier  :  Glasatelier Heerlen 

http://www.glasatelier-heerlen.nl
http://www.glasatelier-heerlen.nl


Verhuisd 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 
est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas.

Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

1C 

omschrijving :  3 stuks (kerst) sterren met gouden lint 
materiaal  :  glas 
kleur  :  transparant 
afmeting  :  ca. 10 x 10 cm 
atelier  :  Glasatelier Heerlen 

1D 

omschrijving :  sushi- /presenteer- /tafelset  (1 set = 1 grote + 2 kleine) 
materiaal  :  glas 
kleur  :  wit glas, afbeelding zwart, blauw, geel, rood 
afmeting  :  grote: ca. 33x10 cm,  kleine: ca. 10x10 cm 
atelier  :  Glasatelier Heerlen 



1E 

omschrijving :  flessenstop (2 stuks),  rond en vierkant 
materiaal  :  glas 
kleur  :  transparant 
afmeting  :  ø ca. 2 cm, hoogte = ca. 8,5 cm, resp. 9,5 cm 
atelier  :  Glasatelier Heerlen 

1F 

omschrijving : 4 katten of ’huisje-boompje-beestje’, schaaltjes voor theezakjes o.i.d. 
materiaal  :  glas 
kleur  :  transparant 
afmeting  :  9x9 cm  
atelier  :  Glasatelier Heerlen



Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

2A 

omschrijving :  laptop/werk tas 
materiaal  :  gelooid leer 
kleur  :  bruin of zwart 
afmeting  :  ca. 44 x 35 cm  
atelier  :  Leerbewerking  

2B 

omschrijving :  etui voor pennen, make-up of gereedschap 
materiaal  :  gelooid leer 
kleur  :  bruin, zwart of …. 
afmeting  :  ca. 15 x 11 cm 
atelier :  Leerbewerking 



2C 

omschrijving :  gevlochten armband  
materiaal  :  gelooid leer 
kleur  :  zwart of bruin 
afmeting  :  2 cm breed, in lengte verstelbaar 
atelier  :  Leerbewerking 

2D 

omschrijving :  pasjeshouder / sleutelhanger (excl. kwast) 
materiaal  :  gelooid leer 
kleur  :  bruin, zwart of paars 
afmeting  :  7x11 cm   
atelier  :  Leerbewerking 



Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

2E 

omschrijving :  auto-etui 
materiaal  :  gelooid leer 
aanbod  :  zwart of bruin 
afmeting  : 15 x 20 cm 
atelier  : Leerbewerking 

2F 

omschrijving :  riem / ceintuur met stoere gesp 
materiaal  :  gelooid leer 
kleur  :  zwart of bruin 
afmeting  :  2 maten; zwart 3x130 cm / bruin 4x130 cm   
atelier  :  Leerbewerking 



2G 

omschrijving :  duurzame boterhamzakjes 
materiaal  :  geplastificeerd stof 
kleur  :  rood, blauw, groen, geel 
afmeting  :  21 x 18 cm 
atelier  :  CollaZJe 

3A 

omschrijving :  sleutelhanger geschikt om aan broekriem/-lus of tas te hangen 
materiaal  :  gelooid leer 
kleur  :  bruin met karabijn van brons of zwart met karabijn van nikkel 
afmeting  :  ca. 15x3 cm (inclusief karabijn) 
atelier :  Leerbewerking 



Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

3B 

omschrijving :  paspoorthouder 
materiaal  :  leder 
kleur  :  rood, geel, groen, zwart 
afmeting  :  15 x 10 cm 
atelier  :  CollaZJe 

3C 

omschrijving :  notitie- of dagboek met bloem 
materiaal  :  vilt, papier 
kleur  :  roze/groen of blauw/groen 
afmeting  :  ca. 15 x 11 cm 
atelier  :  CollaZJe 



3D 

omschrijving :  notitieboek met leren omslag en potlood 
materiaal  :  leder, papier  
kleur  :  bruin, zwart of groen 
afmeting  :  ca. 10x16 cm 
atelier  :  CollaZJe 

3E 

omschrijving :  waardebon voor een workshop ‘nunoviltsjaal’ bij Atelier CollaZJe 
materiaal  :  techniek en materiaal naar keuze binnen het aanbod 
aanbod  :  bezoek Atelier CollaZJe op afspraak 
atelier  :  CollaZJe 



Verhuisd 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 
est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas.

Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

3F 

omschrijving :  windlichtje met vilt 
materiaal  :  vilt, glas en waxinelicht 
kleur  :  blauw, rood of groen 
afmeting  :  ca. 10x7 cm 
atelier  :  CollaZJe 

3G 

omschrijving :  waardebon voor een workshop naar keuze bij Atelier CollaZJe 
materiaal  :  technieken en materialen naar keuze binnen het aanbod 
aanbod     :  bezoek Atelier CollaZJe op afspraak 
atelier  :  CollaZJe 



4A 

omschrijving :  auto ’Volkswagen Kever Cabrio’ 
materiaal  :  hout 
afmeting  :  8x9x19 cm  (h x b x l) 
atelier  :  Local - Label 

4B 

omschrijving :  speelgoed  ’zeehond’ 
materiaal  :  hout 
afmeting  :  30x11x13 cm  (h x b x l) 
atelier :  Local - Label 



Verhuisd 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 
est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas.

Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

4C 

4D 

omschrijving :  1 paar sloffen ’Bear’ (gevoerd, zonder zool) 
materiaal  :  100% schapenvacht 
kleur  :  zie afbeelding 
maat   :  37 - 45, doorgeven bij bestelling 
atelier  :  Local - Label 

omschrijving :  1 paar sloffen ’Polar Bear’ (gevoerd, met zool) 
materiaal  :  100% schapenvacht 
kleur  :  zie afbeelding 
maat   :  37 - 45, doorgeven bij bestelling 
atelier  :  Local - Label 



4E 

omschrijving :  1 paar sloffen ’Fox’ (gevoerd, zonder zool) 
materiaal  :  100% schapenvacht 
kleur  :  zie afbeelding 
maat   :  37 - 45, doorgeven bij bestelling 
atelier  :  Local - Label 

4F 

omschrijving :  1 paar sloffen ’Polar Fox’ (gevoerd, met zool) 
materiaal  :  100% schapenvacht 
kleur  :  zie afbeelding 
maat   :  37 - 45, doorgeven bij bestelling 
atelier  :  Local - Label 



Verhuisd 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, ligula 

suspendisse 
nulla pretium, 

rhoncus 
tempor 
fermentum, 

enim integer ad 

Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

5A 

omschrijving :  waardebon voor workshop van Atelier PUUR Michèle 
materiaal  :  natuurparels, halfedelstenen en andere natuurlijke materialen 
aanbod  :  bezoek Atelier PUUR Michèle op afspraak 
atelier  :  PUUR Michèle  

6A 

omschrijving :  Stichting Ruggesteun Parkstad, doneer aan een goed doel!  
aanbod  :  het TreaTs collectief zorgt ervoor dat een mantelzorger een compleet  

    verzorgd, creatief ontspannen uitje beleeft in de vorm van een workshop 
atelier  :  in een Ateliers van het TreaTs collectief 



6B 

omschrijving :  hanger 'PUUR' inclusief ketting 
materiaal  :  natuurparels 
kleur  :  roze naturel, wit parelmoer, antraciet, aqua blauw of donker blauw 
afmeting :  hanger ca. 3,5 cm en ketting 42 cm (standaard lengte, nikkel vrij) 
atelier  :  PUUR Michèle  

6C 

omschrijving :  luxe armband ’Fantasie’ met bedels van natuurlijke materialen 
materiaal  :  suède band met o.a. natuurparels, halfedelstenen 
kleur  :  naturel tinten (parelmoer/roze/grijs) 
afmeting  :  lengte 21 cm 
atelier  :  PUUR Michèle 



6F 

omschrijving :  armband `Chique` 
materiaal  :  natuurparels met facet geslepen glas kraal 
kleur  :  roze naturel, wit parelmoer, zilver grijs of antraciet 
afmeting  :  20 cm 
atelier  :  PUUR Michèle  

6G 

omschrijving :  oorbellen 
materiaal  :  natuurparels  met strass kroontje (hangers nikkel vrij)  
kleur  :  roze naturel, wit parelmoer of zilver grijs 
afmeting  :  lengte 2 cm 
atelier  :  PUUR Michèle  



Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

6H 

omschrijving : kroontjes/sfeerlichtjes in diverse kleuren 
materiaal  : keramiek 
kleur  : blauw, groen, wit 
afmeting  : hoogte ca. 3 - 4 cm, ∅ 9 cm 
atelier  : Carli Verkoelen 

7A 

omschrijving :  leren armband met parels en roos 
materiaal  :  leren band met natuurparels 
kleur :  naturel tinten (parelmoer, roze, grijs) 
afmeting  :  lengte 21 cm 
atelier  :  PUUR Michèle  



7B 

omschrijving : sfeerlichten voor binnen en buiten 
materiaal  : keramiek 
kleur  : paars, blauw, groen, wit 
afmeting  : hoogte 13cm, ∅ 10cm 
atelier  : Carli Verkoelen 

7C 

omschrijving : dekselpotten 
materiaal  : keramiek gecombineerd met hout 
kleur  : blauw, groen, wit 
afmeting  : hoogte 11cm, ∅ 16cm 
atelier  : Carli Verkoelen 



Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

7D 

omschrijving : karaf / kruik 
materiaal  : keramiek 
kleur  : bruin, wit, rood-oranje, blauw, groen 
afmeting  : hoogte 15cm, ∅ 11cm 
atelier  :  Carli Verkoelen 

7E 

omschrijving : soepkommen / noodlekommen  
materiaal  : keramiek 
kleur  : blauw, groen, wit, rood 
afmeting  : hoogte 11cm, ∅ 15cm 
atelier  : Carli Verkoelen 



7F 

omschrijving :  sleepbeest 
materiaal  :  katoen tricot en wolvulling 
afmeting  :  30 cm lang 
kleur  :  rood, blauw, groentint 
atelier  :  CollaZJe 

8A 

omschrijving : vaasjes; 2 stuks 
materiaal  : keramiek 
kleur  : blauw, groen, rood-oranje, bruin, wit 
maat : klein ∅ 5cm, hoogte 6cm / groter ∅ 6 cm, hoogte 8cm 
atelier  : Carli Verkoelen 



Nieuw adres: 
Hoofdstraat 123 
Postcode  Plaats

9B 

omschrijving :  onderzetter papa, baby, mama, opa, oma (per stuk) 
materiaal  :  glas 
kleur  :  transparant 
afmeting  :  9 x 9 cm 
atelier  :  Glasatelier Heerlen 

9C 

omschrijving :  slofjes voor kleintjes 
materiaal  :  100% schapenvacht 
kleur  :  bruin (verfbaden variëren de tint) 
maat :  16/17  (0–9 mnd);  19  (9–14 mnd);  21  (15–17 mnd);  23  (18–21 mnd) 
atelier  :  Local - Label 



Hoe werkt het TreaTs - systeem? !
Als opdrachtgever kunt u kiezen voor 2 opties: Standaard TreaT of Luxe TreaT !
Standaard TreaT 
1. Productaanbod: sfeervol verzorgde expositie van de producten op onze 

locatie en/of de digitale catalogus met productoverzicht waaruit uw 
werknemers/relaties kunnen kiezen; 

2. Bestelling: de deelnemers vullen het (digitale) bestelformulier in; 
3. Administratie: u verzamelt de definitieve keuze van de deelnemers en 

administreert dit in een totaaloverzicht (een door ons aangeleverd 
formulier);  

4. Presentatie: de pakketten worden feestelijk per deelnemer verpakt; 
5. Levering: u haalt de pakketten zelf op, op het afgesproken moment. !
Luxe TreaT  
1. Productaanbod: de producten worden op een locatie naar uw keuze 

geëxposeerd. Alle deelnemers maken op die manier kennis met de 
TreaTs-producten. En/of ze ontvangen een digitale catalogus met 
productoverzicht waaruit uw werknemers/relaties kunnen kiezen; 

2. Bestelling: de deelnemers vullen het (digitale) bestelformulier in en u 
levert deze bij ons aan, na afloop van de uiterste besteldatum; 

3. Administratie: wij zorgen voor de coördinatie, verwerking en bevestiging 
van de bestelgegevens en laten wij u weten indien nog niet iedereen zijn 
order heeft ingeleverd.  

4. Presentatie: de pakketten worden feestelijk per deelnemer verpakt; 
5. Levering: wij leveren de pakketten op een afgesproken moment bij u af. !
Met deze Luxe TreaT-variant wordt u als opdrachtgever ontzorgd. Voor deze 
extra’s rekenen wij een opslag over het totaalbedrag (incl. BTW), vraag ons 
naar de hiervoor geldende tarieven. !
Als opdrachtgever heeft u het budget per deelnemer bepaald.  
U geeft iedere deelnemer een aantal 'te besteden stippen'. Dat kan voor 
allen gelijk zijn of per subgroep / deelnemer verschillen.  
U zorgt dat alle deelnemers geïnformeerd zijn en dat ze hun keuze op tijd 
maken. Deelnemers kiezen hun TreaTs tot een maximum van hun budget. Zij 
zien dus geen prijzen bij de gepresenteerde producten staan.  !
Na het administreren van alle gegevens per deelnemer gaan wij aan de slag 
met het vervaardigen van de producten. We maken vooraf met u afspraken 



over wat we leveren aan deelnemers die geen keuze hebben gemaakt of      
te laat hebben gereageerd.  Het is helaas niet mogelijk om de deelnemers 
die minder bestellen dan het afgesproken budget, voor het resterende deel 
te compenseren.    
De gekozen producten worden per deelnemer als pakket verpakt in 
cadeauverpakking en op het afgesproken moment door u afgehaald of door 
ons bezorgd bij uw organisatie.  
Rest ons om u nog veel plezier te wensen met het overhandigen van de 
unieke handgemaakte cadeaus!   !
Voorbeeld van het stippen-systeem: 

En ... goed om te weten: 
• Mocht er een onvoorzien probleem zijn met een afgesproken levering, 

dan overleggen we tijdig om samen tot een alternatieve, passende 
oplossing te komen.  

• We garanderen uiteraard dat de bestelde TreaTs compleet en in goede 
staat geleverd worden. Op eenmaal bestelde en/of geleverde cadeaus 
geven wij geen (omruil-)garantie.  

• Het toegekende TreaTs-budget kan nooit bij ons in de vorm van een 
geldelijke uitkering worden opgevraagd. 

• We streven naar 100% klant tevredenheid. 
• Na afloop evalueren wij onze samenwerking graag met u, als 

opdrachtgever. !
Bij het verstrekken van de opdracht zullen wij als 1e termijn 95% van de totale 
opdrachtsom (incl. BTW) bij u, als opdrachtgever, in rekening brengen. 
Daartoe sturen wij een factuur die voldaan moet zijn voor we starten met de 
productie van TreaTs.  
De laatste 5% (incl. BTW) van de totale opdrachtsom betaalt u achteraf, deze 
eindfactuur ontvangt u pas na de levering.  
De opdrachtsom wordt berekend door het vooraf afgesproken maximum te 
besteden budget (incl. BTW) per persoon te vermenigvuldigen met het 
aantal door u aangegeven deelnemers (+ eventuele Luxe TreaT opslag). !

€  5,-

€ 10,-

€ 25,-

€ 50,-

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Els Steensma (Glasatelier Heerlen) 
Ik maak in opdracht glas-in-lood (eventueel in dubbelglas) en voer reparaties 
uit. Ik bied workshops voor volwassenen, kinderen en groepen aan. 
Deelnemers kunnen in mijn atelier zelf iets van glas-in-lood maken, of 
bijvoorbeeld een schaal, raamhanger of kunstwerk fusen in de glasoven. In de 
atelierwinkel vindt u diverse cadeautjes van glas. 
www.glasatelier-heerlen.nl /         Glasatelier Heerlen / 06 - 51 58 41 38 !
Marzena Rusyn en Glenys van Bree (Local Label) 
Met Local Label bieden wij handgemaakte, natuurlijke, duurzame producten 
aan, met een authentieke uitstraling. In onze reizen door Europa ontmoeten 
we zeer gedreven ambachtslieden die met passie hun vak uitoefenen. Een van 
onze doelen is hen op de kaart te zetten en de mooie producten die zij maken 
te promoten. Local Label staat voor Fair Trade: een goede inkoopsprijs voor 
de maker en voor de klant een betaalbaar uniek product. 
www.local-label.eu /  06 - 10 43 17 20 !
Michèle Otter (PUUR Michèle) 
In mijn atelier draait het om Parelkunst. Ik ontwerp en vervaardig sieraden van 
zoetwaterparels en overige natuurlijke materialen. Vaak werk ik in opdracht. 
Ook ben ik op kunstmarkten te vinden om mijn unieke creaties te presenteren 
en te verkopen. Volwassenen, kinderen en groepen zijn op afspraak welkom 
voor workshops in mijn atelier. 
info@puurmichele.nl /         PUUR Michele / 06 - 50 84 45 88 !
Jolanda Zager (CollaZJe) 
De naam CollaZJe drukt uit dat ik voor een mengvorm van activiteiten kies. 
Schilderen - tekenen - wolvilten - collagetechniek - papier-maché en nog 
meer. Kunstzinnig bezig zijn met overwegend natuurlijke en kleurrijke 
materialen werkt ontspannend. Ik ben zelf graag bezig met deze technieken, 
maar geef ook workshops en cursussen aan volwassenen en kinderen.  
jolandazager@ziggo.nl /         Atelier Collazje  / 06 - 11 80 95 81 !
Carli Verkoelen (Carli Ceramique) 
Ik maak en verkoop gebruikskeramiek dat gedraaid wordt op een draaischijf. 
Kleur is heel belangrijk in mijn keramiek, want kleur dat is leven. Verder telt 
functionaliteit, mijn keramiek moet u kunnen gebruiken waarvoor het van 
oudsher bedoeld was. Tot slot moet de vorm voor zich spreken, voor mij zit 
schoonheid in de eenvoud. 
c.n.m.verkoelen@hetnet.nl /         Carli Ceramique / 06 - 24 13 74 20 !

http://www.glasatelier-heerlen.nl
http://www.local-label.eu
mailto:info@puurmichele.nl
mailto:jolandazager@ziggo.nl
mailto:c.n.m.verkoelen@hetnet.nl


!

!!!
Tot slot !
We vinden het heel leuk dat u met ons heeft kennis gemaakt en 
belangstelling heeft voor ons Treats aanbod.  
Met onze bijzondere cadeaus kunt u uw medewerkers, vrienden, relaties, 
familieleden verrassen en hen laten genieten van de lokale, unieke en 
handgemaakte producten uit onze Ateliers.  !!
We verheugen ons erop om voor u aan de slag te mogen gaan. !
Kunstzinnige groet, !
Het TreaTs – Collectief 
Els, Marzena, Glenys,  Michèle, Jolanda en Carli !
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