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GLIMLACH VERSTUURSERVICE KERST
Bestel je favoriete kerstkaartje via 
www.marleentekent.nl, geef jouw 
persoonlijke kerstwens en het adres door 
en ik verzorg het versturen voor je. 
Mét glimlach-garantie!

MARLEENTEKENT DIY PAKKETJES 
Hou jezelf én je kinderen lekker creatief bezig tijdens de 
vakantie/lockdown en bestel via www.marleentekent.nl een 
DIY pakketje voor € 19,50 (inclusief verzenden!). 
• Met het diy pakket Tasje pimpen maak je een super-origineel 
en uniek tasje. Direct aan de slag met dit pakket: tasje, 
textielstiften, diverse sjablonen én een uitgebreide handleiding.  
• Wil je zelf de mooiste letters leren tekenen? In het diy pakket 
handletterworkshop zit alles wat je nodig hebt om te leren 
handletteren. Met stap voor stap uitleg, heel veel voorbeelden 
én alle basismaterialen om meteen aan de slag te gaan.

Maak een kerst-raamtekening

WWW.MARLEENTEKENT.NL

MarleenTekent zet zich in voor het verspreiden van glimlachjes 
over Nederland. Doe jij mee in deze lockdown? Dat kan door 

een kaartje te sturen naar iedereen die je lief is met de Glimlach 
Verstuurservice, maar ook door een mooie tekst op je raam te 
tekenen om voorbijgangers een hart onder de riem te steken.

Ik zou heel graag jouw raamtekening willen bewonderen. 
Post het resultaat van je creativiteit op facebook of instagram en 
tag @marleentekent zodat ik mee kan kijken. Fijne kerstdagen!

Kerstballen met 
handgetekende naam, 3 stuks 

€ 28,- inclusief verzenden

Kerstpakket: set van 5 kerstkaarten 
+ kleurplacemats + kleurpotloden 

€ 14,00 inclusief verzenden

Voordeelset: 5 kaarten en 
12 cadeaulabels ‘Celebration’ 
€ 12,50,- inclusief verzenden

Alles over de Sympathiekaart, 
een nieuwe service voor op maat 

ontworpen kaarten voor jouw bedrijf

Print de pdf uit op a4-tjes en plak die met tape aan elkaar 
vast. Zo krijg je een groot sjabloon dat je op je raam plakt en 
overtrekt met krijtstiften. Securit Chalkmarkers zijn te koop 
bij de meeste boekenwinkels en anders vindt je ze ook online. 
Je krijtstiftekening is met een nat doekje makkelijk van het 
raam te verwijderen. TIP 1: print het sjabloon gespiegeld uit 
als je binnen tekent en het buiten leesbaar moet zijn. 
TIP 2: gebruik een stuk tape als hulplijn zodat je de letters 
netjes recht naast elkaar kunt tekenen.
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