
 

 

Beerta, 18 augustus 2016 
 

Beste lezers, 

 

Midden in de zomer lekker vooruitkijken op het najaar naar alle leuke 

workshops en beurzen die er aan komen. 

 

Laten we beginnen met ons OPEN HUIS op 26 en 27 augustus. Van 10 tot 

17 uur bent u van harte welkom om lekker te komen snuffelen. Er zullen 

diverse demonstraties zijn ( kantklossen, Japans borduren, temari, Japanse 

popjes van stof) en omdat we dit jaar 10 

jaar bestaan is er koffie/thee met wat 

lekkers er bij. Vrijdagmiddag 26 

augustus is het dan ook nog 

Handwerkcafé, schuif gezellig aan met 

een handwerkje. Deze keer is het 

Handwerkcafé gratis!!! 

 

 

 

 

De winkel is op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag geopend van 13 tot 17 

uur, behoudens beurzen en vakanties, en verder tijdens het kantcafé en het 

handwerkcafé of op afspraak. 

 

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. 

 

Hartelijke groet, 

Jessica en Gerben 

 

PS. U vindt ons ook op Facebook waar we ondertussen meer dan 300 “likes” 

hebben. 
 

 



 

 

KANTKLOSSEN 

 
 

7 en 8 Oktober 2016 

TULE VLINDERS TRUDIE VAN DEN 

BERG 

 
Trudie heeft een aantal kleurige nieuwe ontwerpen in 

tule met vlinders.  Uiteraard kan dit ook in wit geklost 

worden. 

De kosten van deze dagen zijn € 59,-.  

De patronen met beschrijvingen, 

koffie, thee en lekkere lunch zijn bij 

de prijs inbegrepen.  

 

 

 

7 oktober 

LEZING OVER OUDE KANTEN DOOR TRUDIE VAN DEN BERG 

 

Vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur geeft Trudie een lezing over haar 

verzameling oude kanten. Toegang € 2,50, voor mensen die deelnemen aan 

de workshop is de toegang gratis. 

 

 

 

1 november 2016 

KANTONTMOETINGSDAG MARUM 
 

Al weer voor het 15e jaar is er een bijeenkomst in Marum. Er 

wordt hard gewerkt aan de patronen. Nannie Verseput zal deze 

dag de leiding hebben. 

Naast het klossen kan er natuurlijk weer bij gekletst worden en 

gewinkeld. En deze dag is niet compleet zonder de uitgebreide 

lunch. 

De kosten zijn zoals gewoonlijk € 32,50.  

Graag opgeven bij ons in verband met het reserveren voor de lunch. 

 
 
 
 



 

 

6 maart 2017  

KRINGENDAG ZUIDLAREN 
 
Deze dag wordt verzorgd door Thea de Roode 
 
De dag wordt gehouden in: 
Restaurant de Sprookjeshof 
Groningerstraatweg 10 
9471 AR Zuidlaren  
Tel: 050-4091212 

 

Omdat er een andere eigenaar is in de Sprookjeshof zijn de voorwaarden voor 

de zaal en de lunch verandert. Er mag geen eigen lunch meer meegenomen 

worden. We zijn in overleg om dit zo goed en betaalbaar mogelijk voor 

iedereen op te lossen. 
 
 

7 en 8 april 2017 

BONNY VAN BERGEN 

 
Deze keer hebben Bonny en ik samen iets bedacht. Het wordt weer een 

combinatie van 2 technieken. We houden iedereen nog even in spanning. 

 

 

 

 

CURSUS PARIJSE KANT 1 en 2 

 
Door grote drukte bij ons is het niet gelukt om de tweede serie 

te starten deze zomer. Nu zijn er de volgende data gepland: 

25 februari, 25 maart en 22 april in Beerta. Bij slecht weer 

gaat de cursusdag uiteraard niet door. 

 

Mocht je de eerste 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. 

De kosten per cursus zijn € 90,-.  

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

 

 



 

 

TEMARI, YUBINUKI, SASHIKO ED. 

 
15 oktober 2016 

INTERNATIONAL TEMARI 

APPRECIATION DAY 

 
Omdat er nogal geschoven is met de kantdag in 

Dalfsen schuiven we de ITAD een week naar 

voren.  Deze dag wordt er wereldwijd aandacht 

besteed aan Temari. Net als de vorige keren gaan 

we er weer een gezellige dag van maken. Het thema dit jaar is “all-over”. 

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

Prijs voor deze workshop is € 32,50  

 

 

12 november 2016 

WORKSHOP YUBINUKI IN 

MUSEUM DE KANTFABRIEK IN 

HORST 
 

Deze dag geef ik weer een workshop in Horst. 

Er wordt een armband gemaakt in de 

techniek van Yubinuki. Er is een minimum 

aantal deelnemers nodig om de workshop 

door te laten gaan. 

Prijs voor de workshop is €45,-, incl. 

materiaalpakket, beschrijving, koffie, thee 

en lunch, excl. entree voor het museum 

De workshop begint om 10 uur en eindigt om 

16 uur. 

 

Museum de Kantfabriek 

Americaanseweg 8 

5961 GP Horst  



 

 

TEMARI WORKSHOPS 

 
Vanaf 2016 gaan we de workshops voor Temari anders aanbieden. Ik vertel 

welke Temari we gaan maken, vind je de Temari leuk en heb je deze nog niet 

gemaakt dan doe je mee. Bij minder dan 4 deelnemers gaat de workshop 

misschien niet door. 

Prijs voor de workshops € 32,50 per keer, uiteraard incl. thee, koffie en lekkere 

lunch. 

 

21 januari 2017 

 

De geisha temari en het keizerlijk 

paar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maart 2017 

 

C10 naar 92 facetten 
 

 

 

 

 

 

 

17 juni 2017 

  

Temari die veel garen nodig 

hebben. Beide patronen 

worden gemaakt op een C8. 

 



 

 

COSYCORNERS VRIENDEN CLUB 
 
Sinds 2013 leveren wij met veel plezier kantklosproducten en artikelen voor 

Japanse borduurtechnieken. U weet ons allemaal steeds vaker te vinden en 

Cosy Corners groeit. Graag willen wij het aanbod (en de voorraad) vergroten 

om u allen nog beter van dienst te zijn. Nieuwe patronen, leuke workshops, 

nieuwe artikelen in de winkel en de webshop om uw creativiteit te stimuleren.  

 

Vindt u het leuk om ons te volgen en te steunen, dan kunt u lid worden van 

de Cosy Corners Vrienden Club. U bent als Vriend als eerste op de hoogte van 

alle ontwikkelingen binnen Cosy Corners. 

Als Vriend hebt u vanaf 3 maanden na aankoop van de kaart recht op 10% 

korting op garens en accessoires (niet op boeken, verzendkosten en reeds 

afgeprijsde artikelen) en kunt u 2x 10% korting ontvangen op een 1 of 2 

daagse workshop, door Cosy Corners georganiseerd. Komt u nooit naar een 

workshop dan kunt u een bestelling 1x gratis laten verzenden. 

Daarnaast bieden we regelmatig extra’s voor onze Vrienden en hebt u toegang 

tot de speciale facebookpagina van de Cosy Corners Vrienden Club. 

 

De Vrienden kaart kost € 30,- en is 2 jaar geldig, vanaf datum van aankoop. 

Bij aankoop van de kaart ontvangt u van ons een leuke welkomst-attentie. 

 

OPENINGSTIJDEN EN BEURZEN 

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

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

worden.  Ook tijdens het Handwerkcafé en het Kantcafé zijn we geopend. 

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

HANDWERK- en KANTCAFÉ 

In principe is het Handwerkcafé op de laatste vrijdagmiddag van de maand. 

Als we op een beurs staan is dat uiteraard niet mogelijke, vandaar hieronder 

een lijst met data. 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 “cafë” middagen is de winkel geopend. 

 



 

 

De volgende vrijdagmiddagen kunt u binnen stappen voor het Handwerkcafé: 

26 augustus 2016 

24 september 2016 

28 oktober 2016 

2 december 2016 

27 januari 2017 

24 februari 2017 

31 maart 2017 

24 april 2017 

En deze woensdagmiddagen (derde woensdag van de maand) zijn 

gereserveerd voor het Kantcafé: 

17 augustus 2016 

21 september 2016 

19 oktober 2016 

16 november 2016 

18 januari 2017 

15 februari 2017 

22 maart  2017 

19 april 2017 

BEURZEN 2016/2017 

26 en 27  augustus 2016 open dagen en 10 jarig bestaan 

22 oktober  2016 Dalfsen 

1 november 2016 Marum 

25-26 november 2016 LOKK kantmarkt Maarn 

16 en 17 december 2016 MIdwinterwol. Wij staan daar niet, maar onze 

winkel is geopend. 

9 tm 12 februari  2017 Handwerkbeurs Zwolle 

6 maart 2017 Kantbijeenkomst Zuidlaren 

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/

