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E-mail

BA S I S C U R S U S
PATCHWORK EN QUILTEN
NAJAAR 2020

Voorwaarden
• Een reservering per telefoon of e-mail dient
u altijd binnen een week schriftelijk te
bevestigen met het inschrijfformulier per
post of per e-mail.
• Uw inschrijving is definitief na ontvangst
van het cursusgeld: € 210
• U ontvangt de materialenlijst uiterlijk twee
weken voor aanvang van de cursus.
U kunt inschrijven door een volledig ingevuld
inschrijfformulier te sturen naar: Sophia van
Tongeren, Herenweg 44, 2361 ES Warmond.
(sophiavantongeren@casema.nl) U kunt het
formulier ook afgeven in de winkel. Betaling per
bank of per giro (a.u.b. uw naam, cursusnaam en
datum vermelden!) op IBANnr. NL69 RABO 0376
5926 80 t.n.v. S.H.M. van Tongeren.
Annuleren: Cursussen en workshops kunt u
uitsluitend schriftelijk annuleren tot 3 weken voor
aanvang van de cursus. Er wordt dan € 5 berekend
voor de gemaakte kosten. Bij annulering binnen 3
weken voor aanvang van de cursus of workshop
ontvangt u geen teruggave van het lesgeld meer, u
kunt natuurlijk voor een vervanger zorgen! Het
lesgeld is exclusief materialen, tenzij apart
vermeld. Bij onvoldoende inschrijving op een
cursus of workshop kan het zijn dat ik deze
annuleer. Uiteraard krijgt u het lesgeld dan
volledig terug.
Sophia van Tongeren 071-3011655
www.sophiavantongeren.nl

I

n de Basiscursus leert u de
techniek om met de hand een
quilt te maken.
Alle facetten van het patchwork en
quilten komen stap voor stap aan de
orde, zoals:
- het tekenen van de patronen
- het maken van de mallen
- het kiezen en knippen van de stoffen
- het met de hand naaien van de lapjes
tot blokken en vervolgens tot een grote
quilt.
In de laatste lessen besteden we veel
aandacht aan het quilten (met
vingerhoed en quiltring) en afwerken
van de quilt.

10 woensdagen 9.30 - 12.00
kosten € 210 excl. materiaal
Data: 30 sept.
14 okt. 4 en 20 nov.
2 en 16 dec. 2020.
13 en 27 jan.
10 februari en 3 maart 2021

