Nieuwsbrief “In de Emma”, zomer t/m december 2017.
Met de ramen en de deuren open, want het is zomer, maak ik de
Nieuwsbrief.
Met allemaal leuke en vrije dagen voor de boeg of al gehad.
Met elkaar vieren dat er weer geslaagden en afgestudeerde jonge
mensen zijn.
Met elkaar met vakantie, op reis heel dichtbij of heel ver weg.
Met elkaar samen zijn.
Met elkaar weer een uitdagend programma gemaakt, gelukt.

Ik heb, samen met lieve mensen om mij heen, besloten weer mee te
doen aan Row by Row Experience Europe.
Net zoals vorig jaar is de winkel dus de hele zomer open.
Let even op de openingstijden, publicatie op blad 2.
De rij is klaar en hangt in de winkel, alleen nog maar kijken.
Patroon beschikbaar van 21 juni t/m 05 september.
Nog even de spelregels:
- Patroon ophalen in de winkel, echt zelf doen.
- Complete Quilt inleveren t/m 31 oktober.
- Als U een complete Quilt inlevert, moet U het originele patroon
meenemen naar de winkel.
- Uw patroon correspondeert met Uw naam en telefoonnummer.
- Volledige Quilt inleveren, cadeautje ontvangen.

Ook in de winkel, de Quilt van Marie Suarez, schitterend gequilt en
voorzien van label, helemaal af dus. Wat een plaatje.
Gemaakt door Janny van Zuilen, hulde, hulde.

Zomerweetjes:
De winkel is de hele zomer OPEN.
Beperkte openingstijden van: woe. 19 juli t/m zat. 12 augustus
De winkel is dan van 10.00 – 14.00 uur geopend.
Vanaf 16 augustus gelden weer de normale openingstijden.

Open Dagen:
Vrijdag 24 augustus en zaterdag 26 augustus.
Ik heb er voor gekozen het weer tot 2 dagen te beperken, dit werkt
beter dan 4 dagen. Experiment gedaan, terug naar het oude. Soms
werkt dat beter.
Regio – dag:
Zaterdag 07 oktober in de Driehoorne.

Grote Tentoonstelling: van het Gilde
Woensdag 06 september t/m zondag 10 september te Alkmaar.

We heten Ineke Vaillant van harte welkom.
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Aanbod cursussen en workshops najaar 2017:
Beginnerscursus*: woensdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 30 aug., 13 en 27 sept., 11 en 25 okt., 08 nov.
Voor beginnende cursisten, een volledige cursus.
Tekenen op millimeterpapier, patchen, quilten, recht van draad, de
afwerking en nog veel meer.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 135.—euro.
Mrs. Billings**: donderdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 31 aug., 05 okt., 02 en 30 nov., 21 dec.
Antieke randenquilt, met verschillende technieken.
Vervaardigd met héél veel verschillende stoffen.
Keuze voor één ecru achtergrond of verschillende ecru stoffen.
Het gebruik van een “randstof”, is een absolute aanrader.
Volledig met de hand.
Docente: Jacqueline Schweigl.
Kosten: 125.—euro
Ballenboom**: vrijdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 01 – 15 en 29 september.
Patroontjes, al lang geleden gepubliceerd in het Quiltnieuws.
Met een eigen twist vormgegeven, ballen, kaarsen, boompjes.
Paperpiecing, kan met de hand of met de machine.
Docentes: Lia Rooswinkel en Joke Fransen.
Kosten: 67.50 euro.
Kartonnage**: donderdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 07 en 21 september.
Geen geplak, maar volledig met de naaimachine.
Een strak resultaat, zonder bobbels en vieze vingers.
Docente: Joke Fransen.
Kosten: 50.—euro.
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Tas**: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 09 en 23 sept., 14 okt. en 11 nov.
Die geweldige tas, met de vakjes en de ritsen.
Intensieve cursus, maar wel een uitdaging. Stap – voor – stap.
Volledig met de naaimachine.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 90.—euro.
Theetante**: donderdag van 10.30 – 15.30 uur. Inclusief lunch.
Datum: 14 september.
Een leuke en gezellige theemuts, met zakjes aan de buitenkant, voor de
theezakjes en de lepeltjes.
Een gezellige tante, met poes of hond aan de voeten, met een knotje op
het hoofd en natuurlijk het brilletje (kunnen niet meer zonder)
Gewoon leuk om te maken. Volledig met de naaimachine.
Docente: Jacqueline Schweigl.
Kosten: 55.—euro.
Sterk tweetal** rolmes en liniaal: woensdag van 10.30 – 15.30 uur.
Datum: 20 september.
Een sprong op het Quilterspad.
Na het geduldwerk van de beginnerscursus met mallen van
schuurpapier, biedt deze cursus oefening en vaardigheden met het
snijden van stoffen. Bewust wordt er gewerkt met een inchliniaal.
Patronen in boeken en op You-tube komen binnen handbereik. Het
oefenproject is een Kerstloper .
Volledig met de naaimachine.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 55.—euro.
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Tas**: donderdag van 10.30 – 13.00 uur.
Data: 12 okt. en 09 nov.
Een plaatje van een tas, met applicatie in de Japanse stijl. Eerst een
quiltje maken en dan de tas in elkaar zetten.
Met gedekte kleurtjes en traditionele patroontjes.
Docente: Lia Rooswinkel.
Kosten: 50.—euro.
Fussy Cutting**: vrijdag van 10.30 - 15.30 uur. Inclusief lunch.
Datum: 13 oktober.
Een techniekje wat al sinds de jaren 80 wordt toegepast, vaak met
boerenzakdoeken.
Maar dan in een nieuw jasje en een nieuwe naam.
Met spiegeltjes of met paternoplaat.
Nog nooit gezien? Hoe verrassend.
Docente: Jacqueline Schweigl.
Kosten: 55.—euro.
Dagje Zandvoort**: donderdag van 10.30 – 15.30 uur. Incl. lunch.
Datum: 26 oktober.
Een leuke workshop waarin U op eenvoudige wijze huisjes leert naaien.
Alle restjes uit de kast of van de zolder kunnen verwerkt worden. Aan
het einde van de dag waant U zich in Zandvoort met kleurrijke huizen.
Volledig met de naaimachine. Er wordt gewerkt in inches. Een
inchvoetje voor de naaimachine is zeer gewenst.
Docente: Nanny de Haas.
Kosten: 55.—euro.
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Country Quilt**: vrijdag, één hele dag en een dagdeel.
Data: 10 nov. – hele dag incl.lunch en 08 dec. van 10.30 – 13.00 uur.
Traditionele Quilt, een centrumblok met een geappliqueerd huis, erom
heen randen met log cabin blokken, sterren, flying geese. De afmeting
van de Quilt is 140 x 180 cm.
Volledig met de hand, heerlijk om aan te werken, met veel techniekjes.
Docente: Ineke Vaillant.
Kosten: 80.—euro.
Handquilten*: donderdag van 10.30 – 15.30 uur.
Data: 23 nov. en 07 dec.
Een klein, maar intensief bewerkt quiltje maken, tekenen van het
patroon en op de stof overbrengen. Verschillende quiltsteken leren:
stabstitch, singlestitch en rockingstitch
Volledig met de hand.
Docente: Nanny de Haas.
Kosten: 110.—euro.
Nog lopende cursus en de BEE’s die bij elkaar zijn:
Sampler – Nieuwe Stijl: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 02 en 30 sept.- 04 nov.- 02 dec. en 13 jan. 2018.
Sommige blokken met de machine, andere met de hand.
Docente: Ingrid Nouwt.
Kosten: 112.50.
Rafeldraadjes: vrijdag.
Data: 08 sept.- 06 okt.- 03 nov. en 01 dec.
Sweet6Bees: zaterdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 16 sept.- 21 okt.- 18 nov. en 09 dec.
5PatchBee: donderdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 21 sept.- 12 okt.- 16 nov. en 14 dec,
Door ’t oog van de naald: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 13 sept.- 11 okt.- 15 nov. en 13 dec.
www.indeemma.nl
Emmalaan 3 2405 GA Alphen aan den Rijn
www.facebook.com/InDeEmma

0172-425427

Crazy Quilters: woensdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 27 sept.- 25 okt.- 29 nov. en 20 dec.
Steek voor steek: vrijdag van 10.30 – 12.30 uur.
Data: 22 sept.- 20 okt.- 24 nov. en 22 dec.
In progress: donderdag van 13.30 – 15.30 uur.
Data: 31 aug.- 28 sept.- 19 okt.- 30 nov. en 21 dec.
Emmy’s: woensdag of zaterdag.
Data: 23 aug.- 04 okt.- 01 nov.- 22 nov. en 23 dec.
Deelname aan de Bee’s kost 5.—euro.

Alle cursussen/ workshops zijn voorzien van een sterretje.
*beginners.
**beginners – cursus vereist.
***voor gevorderden.
Cursussen, welke met de naaimachine worden gegeven:
 Zorg dat Uw naaimachine in topconditie is.
 Zorg voor goed garen, katoen.
 Zorg voor een nieuwe naald.
 Bekijk nog even de mogelijkheden van Uw naaimachine.
 Zorg voor volle spoeltjes.
 Vergeet het voetpedaal niet 
Cursusgeld dient cash afgerekend te worden op de 1e cursusdag of
op de dag van te volgen workshop
Iedereen, een fijne zomer.
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