
Nieuwe workshopregeling vanaf 
September 2018 
WORKSHOP VOOR BEGINNERS 

Je hebt een naaimachien maar nog geen ervaring genoeg om zelf iets te maken 

maar zou het toch willen proberen met hulp. 

Vanaf dinsdag 11 September starten we met de lessen. We leren de 

naaimachiene kennen en stap per stap gaan we samen iets maken . Elk op zijn 

eigen tempo. 

De prijs hiervoor bedraagt 6€/u en gaat telkens door van 19u tot 22u , iedere 

2de dinsdagavond van de maand. 

Stoffen en fournituren zijn niet inbegrepen en dienen in de winkel aangekocht 

te worden 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WORKSHOP VOOR GEVORDERDEN 

Je hebt al een naaimachiene en enige ervaring maar vind het leuk om in 

gezelschap samen iets te maken ? 

Dan ben je welkom elke 4de dinsdagavond van de maand . 

De eerste les start op dinsdag 25 September 

De prijs hier bedraagt 9€/u en gaat telkens door van 19u tot 22u 

Er word een workshop voorgesteld en jij kan kiezen of je de volledige workshop 

volgt of enkel voor het deel waar je hulp bij nodig hebt .  

Voor de personen die de volledige workshop volgen is er een gratis aangepast 

patroon op maat voorzien  

Je kan de voorgestelde workshop alleen maken maar hebt geen patroon , dan 

kan je het patroon komen uittekenen bij ons om het thuis verder alleen af te 



werken ( boeken worden niet meegenomen naar huis ) iedere namiddag vanaf 

14u tot 18.30u in de week en de zaterdag van 10u doorlopend tot 18u 

Hiervoor word 5€/uur gerekend voor het gebruik van de workshopruimte , 

patroonpapier breng je zelf mee of kan bij ons aangekocht worden. indien je op 

zoek bent naar een ander modelletje om te maken mag je gerust alle 

beschikbare boeken in de winkel gebruiken om patronen uit te tekenen 

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

WORKSHOP VOOR DE KIDS VANAF 10 JAAR 

Je hebt een eigen naaimachientje en wilt samen met je vriendinnetjes en 

andere kids iets leuks maken 

Wel dan ben je welkom elke 2de en 4de zaterdagnamiddag van de maand 

telkens van 13u tot 16u 

Voor de maand September uitzonderlijk de 3de ( 15 Sept. ) en 5de zaterdag ( 29 

Sept.) van de maand 

We maken samen iets leuks , kledij of iets creatiefs . 

Hiervoor bedraagt de prijs 5€/u ,stoffen en fournituren niet inbegrepen, tenzij 

het om een workshop gaat waar de materialen in de prijs reeds zijn inbegrepen 

, dit word telkens bij de aangekondigde workshop vermeld. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle workshops worden voorgesteld op FB ( bij evenementen ) en voor de 

mensen die geen FB hebben sturen we graag een mail door ( nadat we je 

mailadres hebben ontvangen natuurlijk ) met de workshopplanning. 

 


