STAR
Jaargang : 2

www.Thistles.nl
thistles@thistles.nl
Opzoomerlaan 120
3221AP Hellevoetsluis
+31610398703

Donderdag : 15 juni 2017

Wij wensen u een heerlijke zomer en
een fantastisch najaar
Ferdinand & Liezbeth

Nieuwe Thistles patronen
# 1714 Children’s Books
De spreuk op dit borduurwerk,” je bent nooit oud, gek
of wild genoeg om een boek aan een kind voor te lezen”
zag ik vorig jaar op een winkelraam in Schotland en ik
wist gelijk dat deze spreuk op een nieuw borduurwerk
moest komen. Want wie heeft er geen mooie herinneringen
aan het voorlezen door je (groot-)ouders, meester of juf, de
voorleesmoeder in de bibliotheek of het zelf voorlezen aan je (klein-)kinderen,
nichtjes, neefjes of andere kinderen. Bewaar je lievelings-kinderboek in deze
hoes, klaar om voor te lezen. € 6,50

#1715 Summer House Garden
Voor punchneedle heb je altijd weaver’s
cloth nodig, maar je werk wordt nog
leuker als je je patroon op weaver’s cloth
op een mooie patchworkstof strijkt. Op
deze manier wordt je werkstuk nog
mooier. Voor dit patroon koos ik een heel
licht flanellen streepje. € 6,50

Programma atelier 2e helft 2017
Het atelier is gesloten voor vakantie van 18 juni t/m 11 juli. De data
waarop de verschillende activiteiten zijn leest u in het overzicht, de
beschrijving van de verschillende mogelijkheden leest u hieronder.
Wijzigingen voorbehouden.

A Stitchers Pouch etc. dag 16 september
Kom een dag heerlijk borduren aan
dit nieuwste Thistles ontwerp, een
prachtige geborduurde buidel vol
met geborduurde handigheidjes die
je als handwerksters echt nodig hebt
om fijn te kunnen werken. De lesdag
is op 16 september en is inclusief
patroon en compleet pakket,
koffie/thee, lekkers en lunch
voor € 50,00 van 9:30 – 15:30 uur.

Kerstdag 4 november
Borduur op tijd voor Kerst het nieuwste Thistles
kerstontwerp. Vooraf krijg je een opgave van de
stof en het garen, je kunt je eigen stoffen en
garens meenemen of ze bij ons bestellen. De
lesdag is op 4 november en is inclusief patroon,
koffie/thee, lekkers en lunch voor € 30,00 van
9:30 – 15:30 uur.

Thistles verwennerij
Thistles verwennerij, heb je een iets te vieren of vind je het leuk om zomaar
iets gezelligs te organiseren voor vriendinnen of familie, bespreek dan een
Thistles verwennerij, een kleine workshop met High Tea. De prijs incl.
workshop en high tea is
€ 25,00 per persoon. Neem contact op voor de details.

A(ppeltaart)B(orduren)C(koffie)CLUB
De dames van de ABC-club hebben al een heel
aantal prachtige pinkeeps gemaakt. We gaan
gezellig door met ‘The 12 Pinkeeps’ (de 12
speldenkussens). Deze club is voor het jaar
2017 exclusief ontworpen voor de
Handwerkboetiek in Roden en ook onze ABCclubleden gaan hiermee aan de slag. Pas in
2018 wordt deze club verder openbaar gemaakt.
Meedoen is nog altijd mogelijk!
De club is op vrijdagochtend of zaterdagmiddag,
je geeft je op voor één van beiden. De club is
vrijdags van 9:30 – 12:30 uur en zaterdags van
13:00 – 16:00 uur.
De data voor de rest van het jaar zijn: 21 en 22
juli, 18 en 19 augustus, 22 en 23 september, 13
en 14 oktober, 17 en 18 november en 8 en 9
december. Let op in de maanden juli en
augustus zijn zowel de vrijdag als de zaterdag
groep van 9:30-12:30 uur.

Rug-/Punch-café
Vind je rughooking en punchneedle erg leuk,
maar komt het er maar niet van, daar heb ik ook
last van, dus vandaar het idee om gezamenlijk
aan de slag te gaan. Je neemt je eigen werkje
mee en gaat lekker aan de slag, je wordt
geïnspireerd door elkaar, we helpen elkaar daar
waar we vastlopen, of je wilt gewoon eens weten
wat rughooking of punchneedle nu is, kom om
onder het genot van een kopje koffie of thee aan
de slag te gaan. De data worden in overleg
afgesproken, informeer als je mee wilt doen.

Pub
Op woensdagen wordt deze club gehouden, je bent van harte welkom te
komen borduren aan je eigen werk of aan het gratis patroon, dit jaar
allemaal kerstpatroontjes. Heb je ergens hulp bij nodig dan kijken we met
elkaar en we houden ‘show and tell’. Je bent welkom vanaf 9:30 en we gaan
door tot 15:00 uur. Zelf neem je je lunchpakketje mee, wij zorgen die dagen
voor koffie/thee en lekkers. Nieuw dit jaar is dat we met de Pub gewoon in
de zomermaanden doorgaan, dus ook als je door het jaar heen niet kunt
komen, kom in de zomer lekker bij ons borduren. De data voor de rest van
het jaar zijn: 12 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 en 29
november.

Samplerclub
Wij zijn bezig met een speciale stekenlap, naast
gewone kruissteken zijn er nog ontelbare andere
mooie steken. Daarnaast maken de dames voor
elkaar een zgn. Round Robin, elke maand maken
we een geheim borduurwerkje voor elkaar. De
club is op zaterdagmorgen van 9:30 – 12:30 uur.
De resterende data voor dit jaar zijn: 23
september, 14 oktober, 18 november en 9
december.

Algemene voorwaarden
In ons atelier, Opzoomerlaan 120 te Hellevoetsluis, worden de
genoemde activiteiten gehouden. Het aantal deelnemers in het atelier
per activiteit is minimaal 6, maximaal 14. Geef je op via telefoon
0181-764144 of per email:thistles@thistles.nl. Voor elke activiteit
geldt controleer de avond voorafgaand je voicemail of email voor
evt.annulering.
Voor Samplerclub/Pub/Rug-Punchcafé:
Betaling per keer is € 6,00 (tenzij anders vermeld), je kunt ook een
strippenkaart voor 10x kopen voor € 50,00, je kunt deze voor alle
bijeenkomsten gebruiken.
Voor de ABC(lub):
De prijs voor de ABC club is € 50,00, per 6 bijeenkomsten inclusief
het patroon, wanneer je niet aanwezig kunt zijn, wordt het patroon
opgestuurd.
Voor de workshops:
inschrijven voor deze dagen kan vanaf nu, tot een dag voor
aanvang van de workshops.
per email: thistles@thistles.nl en het lesgeld overmaken op
bankrekeningnr. NL 98 INGB 0003 1364 97 t.n.v Thistles te
HELLEVOETSLUIS o.v.v. naam, adres en datum dag.
de inschrijving is pas definitief na inschrijving en betaling
lesgeld.
bevestiging en benodigdhedenlijst wordt 2 weken voor aanvang
verstuurd.
wanneer er geen plaats meer is ontvangt u meteen bericht.
tot 3 weken voor aanvang kan er kosteloos worden geannuleerd
en wordt het reeds betaalde lesgeld geretourneerd.
van 3 weken tot 48 uur voor aanvang wordt 50 % van het
lesgeld geretourneerd.
bij afmelding minder dan 48 uur voor aanvang, kan het lesgeld
niet meer teruggeven worden.
bij afzegging vanuit de zijde van de lesgevende wordt het reeds
betaalde inschrijfgeld/lesgeld geretourneerd.

Voor al onze klanten een leuke FreeBee om de
zomer door te komen

