
 

Nieuwsbrief “In de Emma”, januari – juli 2023. 

 

Af en toe zeggen we tegen elkaar, wat is het een rare tijd. 

Berichtgeving uit de wereld om ons heen, is niet altijd even 

rooskleurig, fijn dat we allemaal een passie delen, het patchen en 

quilten. 

Wat is het prettig, met deze stijgende energie prijzen om onder een 

quilt op de bank te zitten of er zelfs onder te slapen, zodat de 

thermosstaat wat lager kan  

Dus nu de tijd om nieuwe technieken te leren en iets te maken, waar 

je blij van wordt. 

In de winkel is er een keur aan stoffen en alle benodigdheden in huis 

om een mooi project te maken. 

Echter….ook ik ben genoodzaakt de prijzen van de lessen iets te 

verhogen, na goed overleg met de docenten heb ik besloten dat de 

prijs met 2.50 euro omhoog gaat. 

De prijs voor deelname aan een BEE, blijft 5,-- euro 

Het programma gemaakt, de BEE’s ingedeeld, voor het eerst via de 

mail, beetje spannend wel. 

Er zijn wel een aantal exemplaren op papier in de winkel, voor het 

geval dat….. 

Wens U allen goede Kerstdagen en een spetterende start van 

2023. 

Annemiek en docenten
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Winterweetjes: 

Kerstvakantie: 

Woensdag 21 december t/m vrijdag 23 december is de winkel open 

van 10.00 – 14.00 uur. 

Van zaterdag 24 december t/m 03 januari 2023 is de winkel 

gesloten. 

Woensdag 04 januari is de winkel weer gewoon open. 

 

Open dagen: 

Vrijdag 06 januari en zaterdag 07, werkstukken bekijken en 

docenten spreken. 

 

Regio-dag: 

Zaterdag 22 april, opgeven staat in het Quiltnieuws, de winkel is 

dicht, want ik ben erbij !!!! Gewoon bij de Driehoorne. 

 

Overige sluitingsdagen: 

22 april, ivm de Regiodag in de Driehoorne 

27 april Koningsdag. 

18 mei Hemelvaartsdag. 
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Aanbod cursussen en workshops: 

 

 

*Sampler: woensdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 11 januari – 08 februari – 08 maart – 05 april en 03 mei. 

Met de hand de blokken maken, leren snijden met mes en liniaal, een 

zeer goede aanvulling op de beginnerscursus. 

Docente: Ingrid Nouwt. 

Kosten: 125.00 euro. 

 

Beginnerscursus: zaterdag van 10.30 – 112.30 uur. 

Data: 14 en 28 januari – 11 en 25 februari – 11 en 25 maart. 

Spelen met lapjes, tekenen, patchen en quilten. 

Docente: Ingrid Nouwt. 

Kosten: 150.00 euro. 

 

***Perspectief: vrijdag – 1 hele dag en 2 dagdelen. 

Data: 03 februari ( hele dag) – 03 en 31 maart van 10.30 – 13.00 uur. 

Een modern ogende quilt in “Escher”- stijl met speelse dieptewerking. 

Foundation techniek, precisie en inzicht in het omgaan met 

spiegelbeeld. 

Docente: Annelies de Kruif. 

Kosten: 110.00 euro. 

 

**Dahlia: woensdag van 10.30 – 13.00 uur. 

Data: 01 en 29 maart. 

Een traditioneel patroon met holle en bolle vormen. 

Kan met kleurrijke stoffen maar ook met bloemmotieven. 

Rond of toch liever vierkant, kan allemaal. 

Docente: Ingrid Nouwt. 

Kosten: 55.00 euro. 

http://www.indeemma.nl/
http://www.facebook.com/InDeEmma


 

www.indeemma.nl                         Emmalaan 3  2405 GA  Alphen aan den Rijn        0172-425427 

www.facebook.com/InDeEmma  

**Steltlopers: donderdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 02 en 16 maart en 06 april. 

Vogels met lange benen, volledig met de hand gepatched. 

Er wordt gewerkt in inches. 

Docente: Janny van Zuilen. 

Kosten: 75.00 euro. 

 

**Trapezium: vrijdag van 10.30 – 13.00 uur. 

Data: 14 april – 05 mei en 02 juni. 

Een quiltje met 60 graden in de vorm van een trapezium 

Docente: Annelies de Kruif. 

Kosten: 82.50. 

 

***Nostalgische wereldreis: woensdag – hele dag en een dagdeel. 

Data: 26 april ( van 10.30 – 15.30) en 17 mei (van 10.30 – 12.30 uur) 

Een paspoppanel met radertjes, vogel en klokken. 

Nostalgie ten top. 

Door in het panel te snijden en vervolgens te vlechten met een 

contrasterende stof ontstaat er een  boeiend resultaat. 

Er is plek voor 2 cursisten i.v.m. de ruimte. 

Docente: Ingrid Nouwt. 

Kosten: 80.00 euro. 

 

*Bloemetjes buiten zetten: vrijdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 19 mei en 08 september. 

Komt U ook bloemen maken, met een mooie achtergrond stof, past 

alles bij elkaar. 

Prima voor restverwerking, komt het een keertje op  

Docente: Lia Rooswinkel. 

Kosten: 50.00 euro. 

http://www.indeemma.nl/
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Nog lopende cursussen: 

 

*Sampler: woensdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 18 januari – 15 februari – 15 maart – 12 april en 10 mei. 

Gecombineerde cursus. 

Voor 2 cursisten nog 2 lessen, kosten 50.00 euro. 

Voor 2 cursisten nog 5 lessen, kosten 125.00 euro. 

Docente: Ingrid Nouwt. 

 

**Di Ford: woensdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 25 januari – 22 februari – 22 maart – 24 mei en 21 juni. 

Wat worden ze allemaal anders, de laatste 5 lessen. 

Docente: Janny van Zuilen. 

Kosten: 125.00 euro. 

 

Terugkom ochtend Alhambra: vrijdag vanaf 10.30 uur. 

Laten zien hoe mooi de quilt is geworden. 

Annelies, is benieuwd en ik ook. 

 

Er wordt bij de workshops geen lunch verzorgd, zelf meenemen, voor 

koffie, thee en een soepje wordt gezorgd. 

 

We streven ernaar om alle cursussen workshops voor iedereen, 

cursisten – docenten en mede cursisten, zo fijn mogelijk te laten 

verlopen. 

Daarom hebben we alle cursussen een  moeilijkheidsgraad gegeven. 

Prettig als U bij inschrijving hier rekening mee houdt. Uiteraard 

kunnen we U bij twijfel adviseren. 

 

*bekend met basisvaardigheden. 

**basisvaardigheden en bekend met snijtechnieken 

***gevorderden, ervaring met verschillende quilttechnieken vereist. 

http://www.indeemma.nl/
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BEE’s: 

 

Busy Bee’s: woensdag van 13.30 – 15.30 uur. 

Data: 11 januari – 08 februari – 08 maart – 12 april – 10 mei en 14 

juni. 

 

5PatchBee: vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. 

Data: 13 januari – 10 februari – 10 maart – 07 april – 05 mei en 02 

juni. 

 

Beijenraadt: vrijdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 20 januari – 17 februari – 17 maart – 28 april – 26 mei en 23 

juni. 

 

Rafeldraadjes: donderdag van 10.30 – 12.30 uur 

Data: 26 januari – 23 februari – 23 maart – 20 april – 25 mei en 22 

juni. 

 

In progress: donderdag van 13.30 – 15.30 uur. 

Data: 26 januari – 23 februari – 23 maart – 20 april – 25 mei en 22 

juni. 

 

Door ’t oog van de naald: woensdag van 13.30 – 15.30 uur. 

Data: 01 februari – 01 maart – 05 april – 03 mei – 07 juni en 05 juli. 

 

Hexenkring: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur. 

Data: 04 februari – 04 maart – 01 april – 06 mei – 03 juni en 01 juli. 
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Afz: 2405GA 3 
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