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BAUKJE SCHEPPINK IS KALLIGRAAF

 

Voor moderne en klassieke handgeschreven letters ga je naar haar 

atelier in de Leeuwarder Vijzelstraat. Daar geeft ze cursussen en 

werkt er aan opdrachten en vrij werk. Is de deur open? Loop gerust 

binnen!

Ze schrijft op papier, graveert in glas, 

zet je naam op een krijtbord of 

ontwerpt je trouwkaart. 

Kom eens vrijblijvend praten over de 

mogelijkheden. 



                                  HOERA! 

We gaan trouwen en iedereen mag 
het weten. 
Baukje ontwerpt en schrijft de 
trouwkaart voor de drukker.

En de enveloppen? 
Die kunnen stuk voor stuk met de 
hand geschreven worden, voor een 
verpletterende entree van je 
uitnodiging!Een steentje voor de cereminiemeester



Wat kan ik als kalligraaf voor je doen?
Een paar creatieve ideetjes:

Zal ik een aanzoek voor je schrijven? Of je mooiste tweet 
kalligraferen?

De trouwkaart vormgeven natuurlijk, met de hand 
schrijven of kant-en-klaar maken 
voor de drukker.
De enveloppen kan ik voor je 
kalligraferen voor een extra 
elegante uitstraling.

De menukaart kan ik voor je 
schrijven, en de plaatskaartjes met 
namen van de gasten.
Of een paar gegraveerde glazen 
met jullie namen of een monogram.

Zal ik een boodschap op de zool van je schoen schrijven? Of een sieraad-
voor-één-dag op je huid, als een exclusieve gouden tatoeage? Of een 
speciaal tatoeageontwerp met jullie namen?

Moet er soms een nieuwe naam op de voordeur komen? 
Direct op de deur of op een los naambord: het kan allemaal.

Ik schrijf wat je maar wilt op papier, borden, deuren en glazen.



KRIJTBORD

Een krijtbord met jullie 
namen, zodat de gasten jullie 
zonder mankeren vinden. 
Helemaal passend bij de sfeer 
van je feest.
De borden zijn te koop of te 
huur.

DANK JE WEL

Na het feest komen de 
bedankjes voor de gasten en 
iedereen die geholpen heeft 
deze dag tot een succes te 
maken. 
Wat denk je van een steentje 
met een wens of persoonlijk 
woord? 
Of een eigen labeltje aan de 
bruidssuikers?



Een boek als kunstcadeau?

Een gegraveerde karaf?

Alle kaarten handgeschreven?
Geen probleem.



Een steentje als plaatskaartje bij het 
diner of als cadeautje voor de 
gasten. 

Een gegraveerd glas met jullie 
initialen? Handgravure van een 
persoonlijk ontwerp. Letterlijk 
uniek!
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Droom over de mooiste dag van je leven. Wij denken graag mee.
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