
 

 

Beerta, 9 september 2019 

 
Beste lezers, 

 

Na een onrustige zomer met verdrietige, maar ook hele mooie momenten voor 

ons in de familie, is het weer tijd voor een nieuwsbrief. Het leven gaat gewoon 

weer door. 

 

Er staat weer veel op de agenda dit jaar. Lees het rustig door en neem contact 

op als er iets leuks tussen staat.  

 

Komend jaar staan we niet in Zwolle op de handwerkbeurs. In plaats 

daarvan hebben we in februari een speciale actie. Meer hier over komt in 

Januari. 

 

De winkeltijden zijn: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag open van 13 tot 

17 uur, behoudens beurzen en vakanties. 

 

In de winkel is meer te koop dan op de webshop staat. Is er iets dat je niet kunt 

vinden in de webshop, maar je denkt dat we het hebben, vraag het dan gerust. 

Een mailtje of telefoontje is voldoende. 

 

We hebben een (textiel-)inlijst service. Er is een ruime keuze aan lijsten en 

passe-partouts. We kunnen dit aan u leveren, zodat u uw werk zelf in kunt 

lijsten of u laat het door ons doen. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

 

Hartelijke groet, 

Jessica en Gerben 

 

PS. Vanaf donderdag 12 september tot en met maandag 23 september zijn de 

winkel en de webshop gesloten in verband met een studie reis. 

 

 

 

 

 

  



 

 

KANTKLOSSEN 
 
 

11 en 12 oktober 2019 

 

BANDKANT  PUNTO ROSALIN 

Riet Delescen 
 

Riet komt weer naar het noorden met een mooie 

kantsoort. Alles geklost in Aurifil #28 ( grijze 

kern ) en met ongeveer 10 paren. De kosten van 

deze dagen zijn € 59,-.  

De patronen met beschrijvingen, koffie, thee en 

lekkere lunch zijn bij de prijs  

inbegrepen. 

 
 

 

5 oktober 2019 

DOE DAG IN DALFSEN 
Kantkring IJsselvlecht organiseert elk jaar een doe-dag. 

Dit jaar is het thema “Hoedjes uit de jaren 20” De ontwerpen zijn van mij en 

ik geef ook de workshop. Meer informatie en opgeven voor de workshop kan bij 

diny_freriks@hotmail.com 

 

 

 
5 november 2019 

NOORDELIJKE KANTONTMOETINGSDAG 
 

De kantontmoetingsdag is verplaatst naar Beerta.  

 

Het thema dit jaar is net als in Dalfsen “Hoedjes uit de jaren 20”. Er zullen 

een aantal nieuwe kleine patroontjes beschikbaar zijn. Naast het klossen kan 

er uiteraard weer bij gekletst worden en gewinkeld. Ook al zijn we niet in 

Marum, wij zorgen wel voor een goede lunch. De kosten blijven zoals 

gewoonlijk € 32,50. 

Omdat de zaal iets kleiner is kunnen we maximaal 50 deelnemers toelaten. 

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, het liefst via 

de mail. 

mailto:diny_freriks@hotmail.com


 

 

2 maart 2020 

KANT ONTMOETINGSDAG 
ZUIDLAREN 
 
Deze dag wordt verzorgd door Astrid van 
Leeuwen 
Thema: sieraden 

 
De dag wordt gehouden in: 
Restaurant de Sprookjeshof 
Groningerstraatweg 10 
9471 AR Zuidlaren  
Tel: 050-4091212 
 
Opgeven voor deze dag hoeft niet, maar is voor ons wel prettig in verband met 
het aantal patronen boekjes. Betaling kan vooraf aan de zaal. 
 
De entree is € 20,- . Dit is inclusief 2x koffie en/of 2x thee en 
het patronenpakket. 
De lijst voor de mee te nemen materialen is t.z.t. te vinden op 
www.cosycorners.eu 
 
 
24 en 25  april 2020 

BONNY VAN BERGEN 
 

Zoals we van Bonny gewend zijn heeft ze weer iets unieks bedacht. Bonny 

laat jullie bonbons versieren. Als je hebt zitten wachten op het Zwanenmeer, 

die mapjes neemt Bonny mee en zijn dan te koop. 

 

De kosten van deze dagen zijn € 59,-.  

De patronen voor het versieren van de bonbons, koffie, thee en lekkere lunch 

zijn bij de prijs inbegrepen.  

 

 

18 tot en met 21 juni/20 tot en met 23 augustus 

KANTKLOSVAKANTIE 2020 
 

De kantklosvakantie van 2019 was een beetje lang, vonden de dames. 4 

dagen klossen is erg vermoeiend. Daarom in 2020 een 3-daagse vakantie. 

Heb je zin om lekker 3 dagen alleen maar aan kantklossen te denken, kom 

dan gezellig in juni of augustus naar Beerta. Kies zelf waar je aan wilt 

werken en ik zal je daar bij helpen. Torchon klossen of tekenen, Vlaanderse of 

Parijse, misschien wel Duchesse. In overleg kan er veel. 

http://www.cosycorners.eu/


 

 

De kosten van deze dagen zijn € 95,-.  

Koffie, thee en uitgebreide lunch zijn bij de prijs inbegrepen.  

 

 

CURSUS PARIJSE KANT 1, 2 en 3 

 
Vanaf januari 2019  is er een cursus Parijse kant 3. 

De volgende data zijn gepland 26 januari, 23 februari en 

6 april. In deze reeks gaan we dieper in op de techniek en 

gaan we oude prikkingen bespreken en klossen. 

Mocht je de eerste en/of tweede cursus willen doen, laat het 

dan even weten. Bij voldoende reactie kan ik data gaan 

prikken. De cursus bestaat uit 3 lessen, elk op zaterdag en 

1 x in de maand. Het is ook mogelijk om de cursus thuis 

te doen met mijn hulp via email. 

De kosten per cursus zijn € 90,-.  

Lesmateriaal, koffie, thee en lekkere lunch zijn bij de prijs 

inbegrepen.  

 

 

TEMARI, YUBINUKI, SASHIKO ED. 

 
22 oktober  

ITAD 

Internationale temari dag.  

Deze dag wordt er wereldwijd aandacht 

besteed aan Temari. Het thema dit jaar is 

sieraden. 

Net als de vorige keren gaan we er weer een 

gezellige dag van maken. 

Koffie, thee en een lekkere lunch zijn natuurlijk bij de prijs inbegrepen. 

Prijs voor deze workshop is € 32,50  

 

 

 
 



 

 

 

PROEVEN VAN JAPANS BORDUREN 
 

Het Japans borduren zoals dat wordt gegeven door 

de lerares uit Duitsland is zeer intensief en 

leerzaam, maar ook prijzig. 

Daarom geef ik de mogelijkheid om een klein 

borduurwerk te maken en daarmee even te proeven 

aan een stukje van de techniek. 

Het werk is al opgespannen, we kunnen direct met borduren beginnen. De 

cursus wordt gegeven op 2 dagdelen met een paar weken er tussen. 

Hebt u belangstelling, neem dan contact op. Dit kan alleen of met een groep. 

 

Alle materialen, koffie, thee en wat lekkers zijn bij de prijs inbegrepen. 

Prijs voor deze workshop is € 95,-  

Maximaal 4 personen. 

 
JAPANS BORDUREN 

Maart, augustus en oktober  

Het traditionele Japanse borduurwerk kent 

een zeer lange geschiedenis. 

Vanuit China, via Korea is het eeuwen 

geleden met het Boeddhisme naar Japan 

gekomen. Door het gesloten karakter van het 

land heeft deze kunstvorm zich in 1000 jaar 

kunnen verdiepen en verfijnen.  

Wilt u deze verfijnde kunst leren? 

4 of 5 dagen lang geeft Beate Pietszch intensief les bij ons. Beate heeft haar 

opleiding gevolgd bij het Japanese Embroidery Centre in Atlanta, America en 

is gediplomeerd lerares. Omdat ze iedereen voldoende aandacht wil kunnen 

geven werkt ze alleen met kleine groepen van 6 tot 10 personen. 

Heeft u interesse, neem dan gerust contact met mij op.  

De cursus in oktober 2019 is vol, maar hieronder vindt u de data voor 2020 

20-23  of 24-27 maart 

30 juli-3 augustus of 5-9 augustus 

17-20 of 21-24 oktober 



 

 

OPENINGSTIJDEN EN BEURZEN 

Buiten beurzen en vakanties om zijn wij geopend op dinsdag-, woensdag- en 

vrijdagmiddag van 13 tot 17 uur en op dagen dat er workshops gegeven 

worden.  Wilt u op een ander moment komen dan kunt u een afspraak 

maken. 

HANDWERKCAFÉ 

In principe is het Handwerkcafé op de laatste vrijdagmiddag. Als we op een 

beurs staan vervallen deze middagen of prikken we een andere datum. De 

middagen zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten € 3,50, incl. koffie of thee. 

Er worden geen lessen gegeven, het is een gezellig samen zijn en samen 

klossen. Tijdens de “café” middagen is de winkel geopend. 

Agenda 2019/2020 

12 tot en met 25 september Gesloten 

27 september Handwerkcafé 

5 oktober Doe dag Dalfsen 

11 en 12 oktober Workshop met Riet Delescen 

15 tot en met 21 oktober Japans Borduren 

22 oktober Internationale temari dag. 

25 oktober Handwerkcafé 

5 november Kantontmoetingsdag Noordelijke kantkringen 

22 november Handwerkcafé !!! 

29 en 30 november LOKK kantmarkt 

20 december Handwerkcafé !!! 

24 tot en met 6 januari 2020 Kerstvakantie 

31 januari 2020 Handwerkcafé 

16 februari 2020 workshop een kleine kennismaking met Japans borduren in 

Horst 

28 februari 2020 Handwerkcafé 

2 maart 2020 Kantontmoetingsdag Zuidlaren 

20-27 maart 2020 Japans borduren 

3 april 2020 Handwerkcafé 

24-25 2020 april Bonny van Bergen 



 

 

1 mei 2020 Handwerkcafé 

12 tot en met 26 mei 2020 Gesloten 

29 mei 2020 Handwerkcafé  

18-20 juni 2020 Kantvakantie 

27 juni 2020 handwerkcafé 

24 juli 2020 Handwerkcafé 

30 juli -9 augustus 2020 Japans borduren 

20-22 augustus 2020 Kantvakantie 

28 augustus 2020 Handwerkcafé 

25 september 2020 Handwerkcafé 

17-24 oktober 2020 Japans borduren 

30 oktober 2020 Handwerkcafé 

3 november 2020 Kantontmoetingsdag Noordelijke kantkringen 

27 november 2020 Handwerkcafé 

18 december 2020 Handwerkcafé 

 

U kunt zich voor de diverse workshops opgeven per e-mail: jessica@cosycorners.nl of door 

ons te bellen op 0597-655257. Er is soms wel een maximum aantal deelnemers. 

Inschrijving wordt gedaan op volgorde van binnenkomst, via mail of telefonisch.  

De betaling kunt u voldoen op rekening NL36ABNA 0571496849 tnv. The Works in 

Beerta. Hierbij graag vermelden om welke workshop het gaat. 

Ruim voor de workshop krijgt u bericht over de materialen die u nodig heeft tijdens deze 

dagen. 

 

Met vriendelijke groet,      

Cosy Corners 

Jessica de Boer       

Schoolstraat 2 

9686 NC    Beerta   

www.cosycorners.eu 

mailto:jessica@cosycorners.nl
http://www.cosycorners.eu/

