Nieuwsbrief “In de Emma”. juli – december 2018

Een vroege Nieuwsbrief, om alvast een beetje in de stemming te
komen
Nu is de tijd, dat er verschillende projecten afgemaakt worden.
Ook de tijd om “alvast” aan een Kerstproject te beginnen, zodat dit
klaar is voor de Kerstdagen. De Kerstboom achter het raam is
wederom een waar succesnummer, en allemaal anders.
Zoals eerder gemeld, doe ik niet mee met de - Row – by – Row, het
thema is muziek, nu luister ik daar graag naar, maar inspiratie om er
een mooie rij van te maken ontbreekt. De winkel moet ook open
blijven de gehele zomer, de inspanning die ik/we hiervoor moeten
leveren weegt niet op tegen de baten.
Er is weer een goed lesprogramma gemaakt. Met de hand en met de
machine, voor elk wat wils, dus.
Heel moeilijk of juist een wat gemakkelijker werkje.
Groot en klein
De docenten nog hard aan het werk om de voorbeelden af te maken.

Inschrijven voor de cursussen en workshops kan vanaf dat de
Nieuwsbrief op de deurmat ligt.
Uiteraard kan U ook 18 mei eerst even komen kijken, zie bij de zomer
– weetjes.

Ik wens U mede namens de docenten, fijne zomer.

Zomerse wetenswaardigheden:

Previeuw: voorproefjesdag.
Op vrijdag 18 mei, even een kijkje achter de schermen.
Alvast even met de docenten kijken of er een leuke cursus voor U bijzit voor het
najaar.
Zomervakentie:
De winkel is gesloten van woensdag 25 juli t/m dinsdag 21 augustus.
Ambachtenmarkt te Aarlanderveen
Tijdens het Aarlanderveense dorpsfeest is er op dinsdag 31 juli een
ambachtenmarkt van 9.30 – 12.30 uur.
Open dagen:
Vrijdag 31 augustus en zaterdag 01 september, tijdens de openingstijden.
Kijken naar de werkstukken en docenten spreken.
Tentoonstelling van het Quiltersgilde:
Van woensdag 06 t/m zondag 09 september.
Locatie: Deventer.
Regio – dag van het Quiltersgilde:
Zaterdag 06 oktober in de Driehoorne. Meer info in het Quiltnieuws.
Show & Tell: Mrs. Billings – donderdag 01 november om 10.30 uur.
Kerstvakantie:
De winkel is van woensdag 26 december t/m dinsdag 01 januari 2019 gesloten.
Van 02 januari t/m 05 januari, beperkt open van 10.00 – 14.00 uur.
Vanaf 09 januari, weer de normale openingstijden.
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Cursus – en Workshopaanbod:
Alle cursussen en workshops zijn voorzien van een sterretje:
*beginners
**beginnerscursus vereist
***voor gevorderden.

Zomerworkshops*:
Lentekussen: vrijdag 08 juni van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch.
Zomerkussen: woensdag 04 juli van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch
Leuke kussens maken, met de bovengenoemde thema’s. Relatief gemakkelijk met
leuke applicaties en een patchworkje.
Uiteraard volgen er ook nog de herfst – en de winterversie in het voorjaar.
Docente: Lia Rooswinkel.
Kosten: 25 euro elk.
Beginnerscursus*: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 05 en 19 september – 10 en 24 oktober – 07 en 21 november.
In 6 lessen ontdekken hoe leuk patchwork en quilten kan zijn.
Spelen met kleurig lapjes. Tekenen op millimeterpapier en mallen maken.
Blokken maken en leren quilten. Alles met de hand. Het resultaat: een mooi
woonkussen.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 135.—euro
Voor deze cursus is veel belangstelling, als de data in Uw agenda passen, maak
dan van Uw “voorinschrijving” een “definitieve”. Kan met een telefoontje,
zodra de Nieuwsbrief op de deurmat is gevallen, langs komen mag uiteraard ook.
Vrolijk voorjaar*: donderdag van 10.30 – 13.00 uur
Data: 06 september en 11 oktober.
Vrolijke bloemen en vlinders appliceren of festoneren, kan beide.
U maakt 4 blokken.
Docente: Lia Rooswinkel.
Kosten: 50 euro.

www.indeemma.nl
Emmalaan 3 2405 GA Alphen aan den Rijn
www.facebook.com/InDeEmma

0172-425427

Sampler – cursus*: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data:12 september – 17 oktober – 31 oktober – 28 november en 19 december.
Het vervolg op de beginnerscursus. In 10 lessen verschillende technieken leren,
oplopend in moeilijkheidsgraad. Alles met de hand.
Leren werken met rolmes en liniaal. Vijf maandelijkse lessen, vóór de Kerst en 5
in het voorjaar.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten 112.50 ( voor de eerste 5 lessen)
Stella***: vrijdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 14 september – 12 oktober – 09 november en 14 december.
Naar een patroon van Sjanneke, een vrolijke bonte quilt.
Acht verschillende ster – patronen, welke allemaal in elkaar passen.
Secuur werken is een absolute must, volledig met de hand.
Docente: Jacqueline Schweigl
Kosten: 100.—euro
NB: Het originele patroon kost euro 15.95, dit moet wel aangeschaft worden.
Kerst – boom – kleed**: donderdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 20 september en 18 oktober.
U kent ze wel, maar dan een vierkante. Om de stam van de Kerstboom te
camoufleren. Met de nieuwe Kerststoffen of met iets traditioneels.
Leren omgaan met de inch – liniaal en het snijmes, met een verrassend resultaat.
Snelle techniek, volledig met de naaimachine.
Docente: Ingrid Nouwt
Kosten 50.—euro.
Sunny Lane**: vrijdag van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch.
Datum: 21 september.
Een snelle quilt maken, in centimeters en met de naaimachine.
Patroon, de Jakobsladder. Gebruik een mooie ecru als achtergrond stof en voor
de ‘ladder’ stofjes uit een serie.
Docente: Jacqueline Schweigl
Kosten: 55.—euro.
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The Stonefield**: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 22 september – 20 oktober – 17 november en 15 december.
De populaire applicatie – quilt. Heeft U ondersteuning nodig kom dan lekker in de
winkel de kneepjes van de verschillende applicatie – technieken leren.
Jacqueline is bereid om deze lessen te begeleiden, haar Stonefield is af.
Docente: Jacqueline Schweigl.
Kosten: 60 euro.
Feathered star**: donderdag van 10.30 – 15.30 uur incl. lunch.
Data: 27 september en 25 oktober.
Alle ins en outs van het maken van dit patroon.
Volledig met de naaimachine – in inches,
Slimme trucjes om het geheel in elkaar te zetten, zonder mallen
Docente: Nanny de Haas.
Kosten: 110.—euro.
Marinierskompas, nieuwe stijl***: vrijdag
Data: 28 september ( hele dag van 10.30 – 15.30 incl. lunch) en 19 oktober van
10.30 – 13.00 uur.
Een strak kompas maken vergt tijd, maar ook precisie.
Malen maken en tekenen, stof uitzoeken om een mooi resultaat te krijgen.
Met een flying – geeze rand eromheen, prachtig.
Docente: Jacqueline Sweigl
Kosten: 80 euro.
Rij – voor – rij** net effe anders: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 03 oktober – 07 en 28 november – 12 december.
Een samengestelde quilt met allerlei techniekjes.
Afmeting van de blokken zijn allemaal anders.
Huizen,vogels,vogelhuizen, planten e.d.
Docente: Lia Rooswinkel.
Kosten: 90 .—euro.

www.indeemma.nl
Emmalaan 3 2405 GA Alphen aan den Rijn
www.facebook.com/InDeEmma

0172-425427

Sashiko**: donderdag.
Data: 04 oktober ( 10.30 – 15.30 uur incl. lunch) - 01 november en 22 november
(beide van 10.30 – 13.00 uur).
Dubbelzijdige sashiko, aan beide kanten een ander patroon. Minder belastend
voor de handen.
Verschillende blokmaten, zodat er een speelse quilt ontstaat.
Met uiteraard de verhalen bij de verschillende motieven.
Gebruik makend van de stof en de patroontjes die hierin zitten.
Docente: Annelies de Kruif.
Kosten: 105.—euro.
Doosjes met de naaimachine**: vrijdag van 10.30 – 13.00 uur
Kartonnage met de naaimachine, dus geen vieze vingers van de lijm.
Verschillende afmetingen mogelijk.
Gebruik een leuk themastofje en dan is het resultaat geweldig.
Docente: Joke Fransen.
Kosten: 25.—euro
Bloemenpracht**: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 01 en 29 november.
U heeft ze vast al gezien, de hortensia – stoffen.
Prachtig en er is een schitterende log - cabin quilt van gemaakt, met natuurlijk
een leuk accentje in de rand. Ook is er gebruik gemaakt van de randstof die in
deze serie zit.
Volledig met de naaimachine en in centimeters.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 45.—euro.
Cursussen, welke met de naaimachine worden gegeven:


Zorg voor een naaimachine in topconditie.



Zorg voor katoenen naaigaren.



Zorg voor een nieuwe naald.



Kijk nog even in het boekje om de naaldstand te veranderen en hoe dat dan moet.



Zorg voor volle spoeltjes.



Vergeet het voetpedaal niet 
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Nog lopende cursussen en BEE’S:
Sampler nieuwe stijl**: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 19 september – 24 oktober – 21 november – 19 december en 16 januari
2019.
Docente: Ingrid Nouwt
Kosten: 112.50 euro.
Rafeldraadjes: vrijdag
Data: 07 september - 05 oktober – 2 november en 07 december.
Sweet6Bees: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 08 en 29 september – 27 oktober – 24 november en 22 december.
Door ’t oog van de naald: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 29 augustus – 26 september – 31 oktober – 14 november en 05 december.
5PatchBee: donderdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 13 september – 11 oktober – 08 november en 06 december.
Crazy Quilters: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 29 augustus – 03 oktober – 14 november en 05 december.

In progress: donderdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 20 september – 18 oktober – 22 november en 20 december.
Hexenkring: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 15 september – 13 oktober – 10 november en 08 december.
Emmy’s: zaterdag
Data: 25 augustus – 06 oktober – 03 november – 01 december.

Cursusgeld dient cash afgerekend te worden op de 1e cursusdag of op de
dag van de te volgen workshop.
Alle prijzen zijn exclusief materiaal, tenzij anders is aangegeven.
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