
Nieuwsbrief De Handwerk Boetiek september 2009 
 
Het is zover, de zomer is bijna voorbij en het najaarsseizoen met nieuwe workshops begint 
binnenkort. Ik ben net terug uit Denemarken waar ik een week lang Hedebo-borduren heb geleerd 
en ben ontzettend enthousiast over deze techniek. In de komende maanden zul je er zeker meer 
van zien op mijn weblog. 
 
Workshops 
Ik heb vanochtend de workshops op de website gezet. De workshop Hedebo zit voor een deel al 
vol maar we zijn aan het kijken of we nog 2 dagen kunnen organiseren. Ook de kerstdag zit al vol, 
maar we zijn een reservelijst gestart en hopelijk lukt het om die ook vol te krijgen.  
 
Open dagen 
Vanaf donderdag 3 september hebben we 3 dagen lang open dagen in de winkel. De open dagen 

van de winkel staan dit jaar in het teken van oude rode 
schoolmerklapjes. Deze merklapjes werden door jonge 
meisjes op school geborduurd. Met de invoering van de 
Wet op het Lager Onderwijs in 1878 werd het vak Nuttige 
Handwerken verplicht. Een van de onderdelen van dit 
vak was het maken van een eenvoudig merklapje. 
Mevrouw Trijnie van Spanning zal op donderdag 3 en 
vrijdag 4 september aanwezig zijn met een deel van haar 
uitgebreide collectie rode schoollapjes. Tevens zal 
mevrouw van Spanning om 11 uur, 13.30 en 15.00 uur een 
korte uitleg geven bij haar merklappen.  
Hoogtepunt van de 
aanwezige collectie 
zijn de twee 

merklappen van Trijntje en Dieuwke de Vries uit Menaldum. 
Niet alleen zijn het twee uitgebreide merklappen, maar het 
zijn ook zusjes van elkaar. Op de open dagen zijn de patronen 
van de merklappen van Trijntje de Vries (€ 10,00) en Dieuwke 
de Vries (€ 8,00) beschikbaar.  
 
Openingstijden tijdens de open dagen: 
Donderdag 3 september   10.00-21.00 uur 
Vrijdag 4 september    10.00-17.00 uur 
Zaterdag 5 september   10.00-17.00 uur 
 
Zoals altijd staan de koffie en thee voor u klaar. En natuurlijk 
hebben we voor elke klant bij besteding van € 10,00 een kadootje. Mocht je met het openbaar 
vervoer komen, bel ons dan even zodat we je de beste aansluiting door kunnen geven. 
 
Nieuw van de Prairie Schooler 
We hebben er wat langer op moeten wachten dan normaal, maar de nieuwste patronen van The 
Prairie Schooler zijn in de winkel. Er zijn 2 kerstpatronen, een met een grotere merklap en 3 
ornamentjes en een met 8 verschillende ornamentjes. Daarnaast hebben we een herfstpatroon 
ontvangen met allemaal dieren en een Halloween patroon. Dat laatste patroon heb ik meegenomen 
op vakantie en ik kan melden dat er al 3 ornamentjes klaar zijn. Nou ja, geborduurd zijn, het in 
elkaar zetten komt volgende week wel. De patronen kosten € 10,50 per stuk. 
Ook de jaarlijkse Santa is uit, deze keer een kerstman met ijshockeystick (€ 4,50).  
We hebben de patronen deze keer rechtstreeks bij The Prairie Schooler besteld en dat betekent dat 
we een aantal kleine kaartjes met een gratis patroontje hebben gekregen. Als je 3 van de nieuwe 
grote patronen bestelt, dan krijg je dit kaartje erbij. De kaartjes zijn echte verzamelitems dus wees 



er snel bij, want het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Het patroontje van deze keer is een 
kerstboompje met kaarsjes, geheel in Prairie Schooler stijl. Vergeet niet om dit aanbod te melden 
bij je bestelling 

  
Boo to You     Fall Fields 
 

  
Holly Days     Christmas Eve 
 

 
Santa 2009  
 
 



Halloween kerstsokjes van Blackbird Designs 
Het lang verwachte Halloween boek met 13 sokjes ontwerpen van Blackbird Designs is onderweg 

naar de winkel. Wij zijn heel benieuwd en kunnen 
niet wachten tot we het boek in handen hebben. Het 
boek kost € 25,95 en hiernaast zie je alvast een 
voorproefje van de Halloweensokjes die er in staan.  
De sokjes zijn geborduurd met een mengeling van 
Weeks Dye Works, Sampler Threads en Crescent 
Colours garens. De handgeverfde stoffen hebben we 
aan ons voorbij laten gaan, die worden wel heel 
duur, maar als we kunnen heel goed een alternatief 
bedenken ☺.  
Het misschien wel het spannendste nieuwtje is dat 
de dames van Blackbird Designs heel druk bezig 
zijn met het ontwerpen van een kerstboek, Joyeux 
Noel. Wanneer dat uitkomt en wat voor ontwerpen 

er in staan weet ik nog niet. 
Naast dit geweldige boek hebben we ook een nieuw patroontje in de Reward of Merit series 
binnengekregen en de laatste twee kerstsokjes van juni en juli. Mocht je deze maandelijkse 
kerstsokjes gemist hebben, geen nood, we kunnen ze nog steeds bestellen en ze zijn ontzettend 
leuk om te borduren.  

         
Summer Iris € 8,25   Glorious June € 10,50        Patriotic July € 10,50 
 
Binnenkort verwacht:  Het winterboek van Acufactum 

De bestelling is als het goed is onderweg en bevat het 
winterboek van Acufactum. Wij hebben dit in juni tijdens ons 
bezoek al gezien en het 
is zeker de moeite van 
het wachten waard. Nu 
maar hopen dat het 
boek voor de open 
dagen nog binnenkomt. 
De prijs weet ik niet 
helemaal zeker, maar 
zal rond de 25 euro liggen. Ook Sommerland komt weer binnen 
en het brede band dat hoort bij dit geweldige boek. En als ik het 
goed heb begrepen komt er ook nog een tweede winterboek 
binnen.   



LET OP!!! 

Heb je een lapje geborduurd voor onze 

winkelquilt, stuur ons dan je volledige naam en 

adres. We hebben niet van ieder lapje kunnen 

achterhalen wie het geborduurd heeft en willen 

graag iedereen uitnodigen. Ook als je 17/10 niet 

aanwezig kunt zijn, ontvangen we graag bericht. 

Gloriana aanbieding en nieuwe kleuren 
Tijdens de open dagen zijn alle 6 yards strengen Gloriana die we nog hebben in de aanbieding en 
kosten ze slechts 5 euro per stuk (normaal 7,50). Hieronder vind je een lijstje van de kleuren waar 
we enkele weken geleden nog een 6 yards streng (of meerdere) van hadden. Ik weet niet of alles 
nog op voorraad is, maar het is zeker de moeite van het proberen waard. 
086  176  178  088  010  041  087 
079  072  161  120  133  124  174  
066  057  124A  135  040  173  048 
050  016  029  096  001  103  140  
022  166  073A  017  106  119  011 
058  045  132  122  182  157  091 
114  162  134  018  180  123  071 
 
Verder hebben we prachtige nieuwe kleuren binnen gekregen in de gewone 4 yards strengen  
(€ 5,65 per stuk). 

 
Peacock Blue 

 
Copper 

 
Old Gold 
 
JBW Designs 
Ook van Judy hebben we weer nieuwe patroontjes ontvangen. Er is een nieuwe serie met kleine 
kerstornamentjes in een driehoekvorm, die je zowel over 2 als over 1 draadje kunt borduren.  

     
Alphabet Pumpkin € 5,95 Christmas Tree Collection I € 5,95 Christmas Tree Collection II € 5,95 

 
Zaterdag 17 oktober 15.00-17.00 uur Onthulling winkelquilt 

Bijna twee jaar geleden zijn we begonnen 
met onze winkelquilt. Ter ere van ons 5-
jarig jubileum vroegen we klanten om een 
lapje te borduren en van die lapjes zouden 
we een quilt maken. Ruim een jaar later 
hadden we meer dan 110 lapjes ontvangen. 
En nu nog een jaar later kunnen we, 
dankzij de hulp van twee geweldige 



quiltsters, de winkelquilt onthullen. 
Deze middag vindt plaats in Roden (locatie is op loopafstand van de winkel) is bedoeld voor alle 
borduursters die meegewerkt hebben aan dit project. In september ontvang je de definitieve 
uitnodiging, maar we willen de datum alvast bekend maken.  
De quilt zal na de onthulling in de winkel te zien zijn tijdens onze normale openingsuren.  
 
Beurs in St. Charles 26 en 27 september 
Eind September vertrek ik nog naar de VS om naar een inkoopbeurs te gaan. Ik heb er heel veel zin 
in, want het belooft een spannende beurs te worden met weer veel nieuwe patronen.  Nu ga ik met 
2 koffers naar de beurs, dus ik kan niet ontzettend veel inkopen. Als je graag wilt dat ik voor je 
koop, laat het mij dan bijtijds weten (liefst voor 24 september).  
 
Christmas of Hawk Run Hollow 

In navolging van The Houses of Hawk 
Run Hollow, The Village of Hawk Run 
Hollow en The Shores of Hawk Run 
Hollow (hier afgebeeld) komt op de beurs 
in St. Charles het patroon uit van 
Christmas of Hawk Run Hollow. Ik ben 
toch zooooooo benieuwd. Bij de 
voorgaande patronen heb ik mezelf 
steeds streng toegesproken en ben ik er 
niet aan begonnen. Maar gezien mijn 
liefde voor kerstpatronen, denk ik dat ik 
met dit patroon toch wel een begin ga 
maken. De prijs weet ik nog niet, maar 
houd er rekening mee dat het patroon 36-
40 euro kost. Het zijn dan ook eigenlijk 12 
patronen in een.  

De lijst met Needlepoint Silk nummers die je nodig hebt zijn bekend. Als je het patroon nu bestelt 
(er is dus nog geen plaatje van beschikbaar) dan krijg je 15% korting op alle Needlepoint Silks die 
je nog nodig hebt voor Christmas of Hawk Run Hollow. Let op, de korting geldt dus alleen als je 
zowel het patroon bestelt als Needlepoint Silk.  
De Needlepoint Silks die gebruikt worden zijn:  

123, 124, 127, 128, 155A, 158, 159, 184A, 186, 204, 206, 241, 242, 244, 251, 293, 303, 313, 316, 

331, 345, 401, 422, 473, 475, 512, 523, 524A, 526, 527, 548, 556, 587, 623, 636, 671, 692, 693, 

694, 695, 722, 724, 725, 765, 767, 856, 867, 871, 902, 912, 928, 951, 957, 963, 972, 976, 982, 987, 

991BB, 993 (2 strengen). 
 
Tot slot 
Ik heb deze zomer een bijzondere verjaardag gehad en vanwege die feestelijke aangelegenheid, 
heb ik een kadootje voor jullie. Als je tijdens de open dagen een bestelling plaatst, kun je op 1 
artikel een korting krijgen van 20%. Uitzonderingen zijn boeken, tijdschriften, reeds bestelde 
artikelen en artikelen die niet op voorraad zijn. Voorwaarde is, dat je op je bestelling vermeldt 
voor welk artikel de korting moet gelden. Kom je naar de winkel, meldt het dan bij het afrekenen.  
De bestellingen worden waarschijnlijk volgende week verstuurd, in verband met de verwachtte 
drukte tijdens de open dagen.  
 
Dat was het voor deze maand. Ik wens jullie veel borduurplezier toe en wie weet zien we elkaar 
tijdens de open dagen. 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek 


