Nieuwsbrief Quiltshop Vlijtig Liesje

20 september 2018

Na een zonnige succesvolle Open Dag met veel bezoekers en de tentoonstelling in Deventer is
het nu tijd voor het najaarsprogramma bij Vlijtig Liesje. In deze nieuwsbrief zetten we alles op
een rijtje voor je en nieuw is de agenda aan het eind van deze brief, zodat je weet waar je ons
kunt ontmoeten. Veel leesplezier! Groetjes van Vlijtig Liesje

Quiltrondvaart zaterdag 6 oktober/ nog enkele plaatsen…

Een complete verwendag voor quilters op de mooie rivier de Linge. We varen met MS de Kroon
van Leerdam en bieden een compleet arrangement met workshop, koffie en gebak, lunchbuffet
en Show & Tell van quilts voor slechts €59,50 pp. 10.30 -14.30 uur vanuit Leerdam. Wilt u nog
mee met ons? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie nu nog boekt ontvangt bovendien 1
Fatquarter stof gratis in de winkel aan boord bij de Quiltrondvaart. Wie gaat er gezellig mee?
Meer info en boekingen via : https://www.quiltshopvlijtigliesje.nl/Quiltrondvaart.

De nieuwste quilt magazines zijn binnen
3 tijdschriften van Quilmania zijn nu
verkrijgbaar bij ons in de winkel.
Boordevol patronen en leuke
informatie. Bestel ze via de webshop
https://www.quiltshopvlijtigliesje.nl/Boe
ken. Of kom langs in de winkel in
Tienhoven.

Workshop Sterren Betty Prins 4 oktober
Heerlijk dat we Betty weer mogen begroeten in onze
quiltshop. Haar workshop was al snel volledig volgeboekt. We
gaan kijken of ze nog een workshop bij ons wil inplannen en
dat vermelden we in de nieuwsbrief.

Workshop Machinaal Quilten voor
beginners 12 oktober
Heb je altijd al machinaal quilten willen leren maar
durfde je het niet aan? Dan is dit een workshop voor
jou. Onder deskundige leiding van Marjolein Eysberg
leer je in een kleine groep machinaal quilten op je
eigen naaimachine. Je maakt een kussenhoes zoals
de foto hiernaast.
Kosten €39,- inclusief materiaal en lesboekje.
Tijd: 10.00-12.30 uur en boeken kan via onze
webshop.

Workshop Optische Illusie 19 oktober
Vrijdag 19 oktober komt Janny van der Kloet
speciaal uit Drachten om bij ons een dagworkshop
Optische Illusie te geven.
Je gaat onder haar begeleiding zelf een optische
illusiequilt ontwerpen en de eerste blokken naaien
In de workshop is inbegrepen de uitleg en het
patroon van de quilt en de les van Janny van der
Kloet, koffie, thee en iets lekkers, lunch. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij! Kosten €49,95
Meer info en boekingen via onze webshop.

Workshop sashiko 2 november
Patricia Kockelkoren leert je op haar eigen
boeiende wijze de techniek van het Japanse
sashiko. Zij vertelt over de geschiedenis en je
maakt een naaldenboekje volgens deze oude
techniek. Materiaal is bij deze workshop
inbegrepen. Je kunt zoveel mooie dingen maken
als je deze techniek kent.
Kosten €35,- Meer info en boeken via onze
webshop. Er is nog plaats.

Nieuwe Stofpanels
Stofpanels zijn gemakkelijk om mee te werken en geven een leuk en snel resultaat. De eerste is een
adventkalender waar je stroken met zakjes op stik en daar kun je kleine cadeautjes in doen. De
tweede is een scandinavisch kerst panel. Met een extra rand leuk als quilt of maak er placmats van.
De derde is ons nieuwe kinderpanel, heel leuk om een kinderquilt mee te maken.
Allen kosten ze €11,50 per stuk en ze zijn 60x110 cm. Bestellen kan via de webshop.

Boek nu de Grote Verrassings Kerstworkshop van Vlijtig Liesje
Onze jaarlijkse Kerstworkshop van 10.0015.00 uur is op vrijdag 14 december.
Koffie/thee met kerstlekkers, een lichte
lunch en kerstsnoeperij inbegrepen. Ook de
materialen en patronen die dag zijn
inclusief.
Het wordt gewoon genieten, de winkel en
lesruimte zijn sfeervol in Kerstsfeer
aangekleed en je komt met je naaispullen
naar ons toe en dan..... wat we gaan maken
blijft nog even een verrassing. Een heerlijke
dag om helemaal in de kerststemming te
komen en gewoon te genieten.

AGENDA 2018
Vr.28/09 winkel gesloten/ Speciaal Evenement
Do.04/10 winkel en Workshop Betty Prins (VOL)
Za.06/10 Quiltrondvaart najaar vanuit Leerdam
Vr. 12/10 winkel en Workshop Machinaal Quilten voor beginners
Za.13/10 winkel bij Quiltdag Helmond
Vr. 19/10 winkel en Workshop Janny vd Kloet
Do.25/10 winkel en Bee met o.a. BVM Olivia's Garden Quilt
Vr. 26/10 winkel en Workshop Westalee Rulers op de
naaimachine
De uitgebreide agenda met de data van de Quilt Bees
vind je in onze webshop Agenda.

www.quiltshopvlijtigliesje.nl

