Nieuwsbrief “In de Emma” januari – juni 2020
Als ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ben, is het buiten
al een tijdje donker.
Korte dagen, met zonneschijn is altijd fijn. De lange
avonden, met hier en daar een extra lichtje aan geven een
wintergevoel. Altijd even tijd voor bezinning.
Terug kijken of er dingen beter kunnen, dat kan altijd. Dat
hebben we met elkaar besproken, verbeteringen worden
doorgevoerd. Ook Uw mening is van belang, laat ons weten of
we het – nog – beter kunnen doen.
De toekomst is rooskleurig, volgend jaar bestaat de winkel
20 jaar, wat een tijd en nog steeds leuk. En nog méér dan
genoeg ideeën.
Schrijft U vast in de agenda: vrijdag 27 en zaterdag 28
november Tentoonstelling in de Goede Herderkerk.
Locatie geregeld, zorgen jullie met elkaar voor de
aankleding, alles is welkom. Als je/U een werkstuk hebt wat
tentoongesteld mag worden, heel graag.
Goede feestdagen en een creatief en gezond 2020.
Annemiek en docenten.

Even aandacht voor:
Noem het wel en wee. Afscheid nemen van dierbaren, voor
korte of langere tijd en soms voorgoed. We wensen iedereen
daar sterkte mee. Weet dat er altijd een luisterend oor is.
Ook de herstellende mens, na ziekte of ander ongemak.
 Als die tafel in de winkel, zou kunnen spreken dan ga
ik een boek schrijven, met gefingeerde namen 

Winter – weetjes:
Kerstvakantie: 22 december t/m 07 januari 2020.
Open dagen: vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2020, tijdens
de openingstijden van de winkel. Kom kijken naar het aanbod
en spreek docenten.
Regio – dag: 04 april 2020
Meldt U zich op tijd aan er is beperkt plek. Info in het
Quiltnieuws, met de uitleg over betalen en aanmelden.
Het plannen van te geven cursussen en workshops, geeft
soms wat hoofdbrekens. Om met de wensen, van alle mensen
rekening te houden, is het een puzzel. Ik heb de puzzel
opgelost denk ik en hoop naar ieders tevredenheid.
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Cursus en Workshop aanbod:
Log-Cabin Avontuur **: woensdag van 10.30 – 12.30 uur
Data: 22 jan.– 05 februari – 04 maart – 08 april en 20 mei.
Langlopende cursus, met veel huiswerk naarmate de cursus vordert.
Om de kosten te spreiden wordt er een stoffenpakket voor U
weggelegd, U neemt af als nodig.
Een trip around the world, met allemaal verschillende log–cabin
patronen Met accentkleuren en heel veel foefjes. Dit is een cursus
op aanvraag, er zijn nog 2 plekjes. Volledig met de naaimachine.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 112.50.—voor de eerste 5 lessen.
TAS **: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 22 januari – 05 en 19 februari en 11 maart.
Die geweldige tas, met vakjes en ritsen.
Intensieve cursus, maar wel een uitdaging. Stap- voor-stap.
Voor de ritsen en de accesoires wordt gezorgd, kosten worden
doorgegeven. Cursus op aanvraag, nog 2 plekjes.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 90.—euro.
Medaillonquilt **: donderdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 23 januari – 20 februari – 19 maart en 16 april.
Diverse technieken, met een medaillon in het midden en daarna
randen eromheen maken, met seminole rand, kleine gepatchte
blokjes, applicatie en broderie purse.
Alles met de hand.
Docente: Anneke Smallenburg.
Kosten: 100.—euro.
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Sampler *: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 25 januari – 15 februari – 21 maart – 18 april en 30 mei.
Na de beginnerscursus, is dit een goede aanvulling.
Verschillende blokken. Bestaande uit 10 lessen, in september weer
verder.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 112.50 – voor de eerste 5 lessen.
Applicatie **: donderdag 30 januari van 10.30 – 15.30 incl. lunch.
Datum: 30 januari.
U leert aan de hand van een klein werkstuk met een tulpje de basis
van het appliceren. Scherpe puntjes, ronde vormen, steeltjes,
moeilijke hoekjes en natuurlijk de onzichtbare steekjes, alles komt
aan bod.
Docente: Nanny de Haas.
Kosten: 55.—euro.
Winterlandschap **: donderdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 06 februari – 05 maart en 02 april.
Een schitterend landschap, met gebruik van prachtig wolvilt.
Festoneren met de hand of met de machine. Het is een drieluik.
Docente: Joke Fransen.
Kosten: 75.—euro.
Optisch vlechtwerk **: vrijdag van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch.
Datum: 21 februari.
Met één achtergrond stof en 2 zéér contrasterende kleuren een
optisch vlechtwerk maken.
Alle combinaties mogelijk. In de les met de hand, thuis kan met de
machine.
Docente: Annelies de Kruif
Kosten: 55.—euro.
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Artistieke zomerbloem**: vrijdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 06 en 27 maart – 17 april.
Met een knipoog naar de Dahlia, een welbekend patroon.
Versiert met leuke steken die op Uw eigen naaimachine te vinden
zijn. Laat U maar verrassen en kom kijken.
In de les met de hand, demo op de naaimachine ter plekke.
Docente: Annelies de Kruif.
Kosten: 75.—euro.
Mikado*: donderdag van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch.
Datum: 12 maart.
Het ziet er ingewikkeld uit, maar door een eenvoudige snijtechniek
ontstaan tal van originele blokken.
U leert de blokken te maken, strips inzet en dan samenvoegen tot
een geheel.
Een dag van veel plezier op uw naaimachine.
Vooraf dient U wel alle strips te snijden om goed voorbereid in de
workshop te komen.
Docente: Naany de Haas.
Kosten: 55.—euro.

Di Ford **: donderdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 26 maart – 30 april – 28 mei.
Een quilt gemaakt naar patroon en boek van Di Ford.
Bestaande uit 25 blokken, langlopende cursus.
Met applicatie, patchblokken, broderie purse, een mooie randstof tot
slot. Een absolute uitdaging voor dames van appliceren houden.
Mocht U deze cursus willen volgen, raden we U aan de Applicatie
cursus van Nanny te volgen op 30 januari, dan wordt het maken van
deze quilt een feest.
Nieuwsgierig, kom maar kijken, de quilt is in de winkel.
Voor de quilt is ongeveer 4 meter achtergrondstof nodig, wij maken
een reservering en leggen het voor U weg, afname als nodig. Het
aanschaffen van het boek is een must.
Docente: Anneke Smallenburg.
Kosten: 67.50 euro voor de eerste 3 lessen.
Droomhuis gezocht **:donderdag van 10.30 – 15.30 incl. lunch.
Datum: 23 april.
Altijd al willen leren hoe foundation piecing te maken?
We maken een start met uw droomhuis, met welk huis gaat u
starten? U leert alle kneepjes, van ondergrond tot aan de afwerking,
het is bijna verslavend wanneer u eenmaal begonnen bent.
Docente: Nanny de Haas.
Kosten: 55 .—euro
Bargello **: vrijdag van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch.
Datum: 24 april.
Volledig met de naaimachine, er wordt gewerkt op rasterquick.
Repen aan elkaar, draaien en stikken maar.
Docente: Jacqueline Schweigle.
Kosten: 55.—euro.
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Nog lopende cursussen en BEE’s:
Sampler- cursus: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 29 januari – 26 februari – 25 maart – 22 april en 27 mei.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 112.50 euro.

5PatchBee: donderdag van 13.30 -15.30 uur.
Data: 09 jan. – 5 febr. – 05 mrt. – 02 april – 07 mei en 04 juni.
Busy Bees: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 15 jan. – 12 febr. – 18 mrt – 15 april – 13 mei en 10 juni.
In Progress: donderdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 16 jan. – 13 febr. – 19 mrt. – 16 april – 14 mei en 18 juni.
Rafeldraadjes: vrijdag.
Data: 17 jan. – 14 febr, - 13 mrt. – 10 april – 15 mei en 12 juni.
Door ’t oog van de naald: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 29 jan, - 26 febr. – 25 mrt. – 22 april – 27 mei en 24 juni.
Vaste Steekjes: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 08 febr, - 14 mrt, - 11 april – 09 mei en 06 juni.
Emmy’s: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 19 febr, - 11 mrt, - 01 april – 06 mei en 03 juni.
Hexenkring: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 29 febr. – 28 mrt. – 25 april – 23 mei en 20 juni.
De Bee kost 5.—euro, voor advies, support, met elkaar zijn en de
koffie en de thee en de warme voeten.
Cursusgeld dient cash afgerekend te worden.
Cursusgeld is altijd exclusief materiaal, tenzij anders vermeld.
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