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Let op: 
Kijk altijd nog even op de site voor de meest actuele versie. 
Mogelijk is het programma na het printen nog aangepast. 



Workshops door Isabelle Wiessler  
 
Stenen inspiratie 
Na het daverende succes van de workshops, die Isabelle Wiessler in november 2019 heeft 
gegeven, heeft Isabelle nu de workshop “Stenen” gepland voor oktober 2021. Dit is een 2 
daagse workshop. Isabelle heeft een passie voor textuur in haar werk. Ze houdt ervan om 
haar omgeving te verkennen: sporen in de natuur, vooral op rotsen en boomschors, de 
kwetsbaarheid van de aarde. Isabelle woont in Duitsland en ze geeft workshops over de hele 
wereld. In november 2019 waren alle 5 geplande lesdagen helemaal vol. Isabelle komt nu in 
oktober 2021 maar liefst 8 lesdagen workshops geven. 
Zaterdag en zondag 2/10 en 3/10 2021 van 10.00-16.00 uur 
Maandag en dinsdag 4/10 en 5/10 2021 van 10.00-16.00 uur 
Donderdag en vrijdag 7/10 en 8/10 2021 van 10.00-16.00 uur 
Lesgeld € 150.00  
 
Boomschors inspiratie 
Ook deze 1 daagse workshop was in november 2019 van Isabelle een groot succes. 
Gebaseerd op de structuur van boomschors worden twee kleine werkjes gemaakt en leert u 
omgaan met materialen zoals Tyvec, Lutrador en beschilderde Vliesofix. Deze materialen 
worden op elkaar gelegd, vrij geborduurd met de naaimachine en gesmolten met de 
heatgun tot een “boomschorsvorm”. 
Vrijdag 1/10 2021 van 10.00-16.00 uur 
Zaterdag 9/10 2021 van 9.30-15.30 uur 
Lesgeld € 75.00  
 
Workshops door Eke Krug  
 
Kleurensymphonie 
We werken met gekleurde stofdelen, op een licht bewerkte ondergrond. En we gaan 
stapelen met stukjes tule, organza, colorweb en glitters. Daarna volgt het doorstikken met 
veelkleurige draden in free motion, maar het hoeft niet. 
In deze workshop combineren we vorm en kleur. We spelen met restverwerking. Veel 
materialen heeft u waarschijnlijk als restjes in huis. Samen wordt er een plan gemaakt. 
Dinsdag 12/10 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Donderdag 11/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld: € 42.50  
 
Evolon en transferverf 
Tijdens deze workshop gaan we met transferverf werken op Evolon. Evolon is een niet- 
geweven microvezel van polyester en nylon. Het voelt zacht aan, een beetje suède-achtig en 
leent zich voor tal van projecten. Transferverf is een verf die eerst op papier gezet wordt en 
na het drogen, met warmte op synthetische stoffen overgebracht kan worden. Verschillende 
technieken om met transferverf effecten te bereiken komen aan bod. We maken proefjes en 
van daaruit een lap. Thuis zet u alvast de transferverf op papier, zodat u tijdens de workshop 
direct aan het werk kan. 
Dinsdag 9/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld: € 42.50  



Workshops door Marjolijn van Wijk  
 
Stofverven voor beginners en gevorderden 
In deze workshop krijgt u vanaf de basis uitgelegd hoe te werken met de reactieve stofverf 
Drimarene-K. We gaan werken met de 3 hoofdkleuren en gaan daar een kleurencirkel mee 
verven met ook tussenliggende kleuren, de zogenaamde neutrale kleuren. Daarnaast gaan 
we ons verdiepen in het verven van bruine tinten en ook hoe u deze kleuren donker verft. 
Hopelijk blijft er ’s middags tijd over om te gaan experimenteren met verschillende kleuren 
in één lap. Deze workshop is geschikt voor zowel de beginnende als de wat gevorderde 
stofverver. Per persoon kan het aanbod ook eventueel wat aangepast worden. Dit dan in 
overleg met Marjolijn. De geheimen van het mengen van kleuren worden ontrafeld! 
Zaterdag 23/10 van 10.00-16.00 uur (wordt uitgesteld). 
Lesgeld: € 47.50 (incl. gebruik van verf). 
 
Monoprinten met de gelliplate 
Een workshop waarbij u de vele mogelijkheden gaat uitproberen van de gelliplate. Bij veel 
mensen staat de gelliplate ongebruikt in de kast, omdat men niet goed weet wat er allemaal 
mee mogelijk is. Dat is jammer, want er zijn heel veel leuke mogelijkheden mee. We starten 
met proefjes maken op papier, maar de daarbij opgedane ervaring wordt ook in de praktijk 
gebracht op textiel. Er zal vooral aandacht worden besteed aan het opbouwen van patronen, 
waarbij er meerdere printlagen plaatsvinden en er een gelaagd patroon ontstaat. Het is 
belangrijk dat iedereen zijn eigen gelliplate en brayer (rubberen roller) meeneemt. Gebruik 
van acryl- en textielverf is bij de prijs inbegrepen. 
Zaterdag 6/11 2021 van 10.00-16.00 uur (wordt uitgesteld). 
Zaterdag 20/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld: € 47.50 (incl. gebruik van verf).  
 
 
Workshops door Dineke Ugen  
 
Machinaal Quilten voor beginners 
Tijdens deze 3-daagse cursus is het de bedoeling, dat u leert om op een creatieve manier, de 
freemotiontechniek op uw naaimachine goed onder de knie te krijgen. Het vergt natuurlijk 
wel enige oefening thuis in de tussenliggende weken. Op de eerste dag behandelen we de 
techniek ”freemotionquilten”. We oefenen deze techniek op verschillende manieren. Op de 
tweede dag oefenen we verschillende patronen, motieven en andere handigheidjes. En op 
de derde dag behandelen we de techniek waarbij u vanaf de achterkant van uw werk naait 
en wat de naaimachine nog meer kan. Vanzelfsprekend komt tijdens deze cursus aan de 
orde hoe u optimaal omgaat met uw machine en leert u ook technische trucjes, 
bijzonderheden over machinegarens en de te gebruiken naalden. U vergroot uw 
vaardigheden. Voor de cursus is het nodig, dat u een meandervoetje bij uw naaimachine 
hebt. Deze is meestal los te koop bij uw eigen model naaimachine. 
Woensdag 15/12 2021, 5/1 2022 en 26/1 2022 van 10.00-16.00 uur en 
Donderdag 16/12 2021, 27/1 2022 en 10/2 2022 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld: € 120.00  
  



Workshop door Rita Dijkstra  
 
Fantasy Garden 
Met behulp van mooie stoffen, transparante vliezen, vilt, kralen, pailletten en borduurgarens 
worden fantasiebloemen en bladeren gemaakt. Met deze bloemen en bladeren maakt u 
helemaal uw eigen fantasietuin. De bloemen worden tijdens de workshop voorbereid en 
kunnen later op een mooie ondergrond worden genaaid. Een naaimachine is dus niet nodig. 
Het formaat bepaalt u zelf. 
Dinsdag 16/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Dinsdag 30/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld: € 42.50  
 
 
Workshop door Marjon Hoftijzer  
 
Natuurdruk 
De vormen en de nerf-structuur van bladeren zijn zo mooi, dat we die gaan afdrukken op 
stof. Om een mooie permanente afdruk te krijgen gebruiken we een textielverf, die door 
strijken gefixeerd wordt. In de middag gaan we deze bedrukte lappen verwerken. We maken 
in ieder geval een begin. Daarin zijn oneindig veel mogelijkheden voor zowel de moderne als 
de traditionele quilter. 
Maandag 22/11 2021 van 10.00-16.00 uur 
Lesgeld: € 45.50  
 
 
Workshops door Greetje Hein  
 
Werken met de Westalee rulervoet 
Met het rulervoetje naait u met uw eigen naaimachine langs linialen. Hierdoor naait u 
strakkere lijnen dan wanneer u uit de vrije hand naait. Westalee heeft verschillende linialen 
ontwikkeld waarmee u de meest fantastische figuren kunt naaien. Tijdens de workshop 
werkt u met de 12” inch liniaal die bij het Westalee rulervoetje geleverd wordt. ± € 54.00. 
Ook kunt u de linialen van de basisset en de cirkels proberen om te ervaren hoe geweldig 
het is om met deze linialen te werken. Wanneer u bij aanmelding het merk en type van uw 
naaimachine doorgeeft, zorgen wij er voor dat het juiste voetje klaar ligt. 
Donderdag 18/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld € 42.50  
 
Vervolg workshop Westalee rulers 
Bent u na de kennismaking enthousiast geworden over het rulerwork en wilt u verder, dan is 
dit een prima mogelijkheid. 
U werkt met uw eigen Westalee samplerset en met de cirkellinialen. Tijdens deze dag maakt 
u een ontwerp met deze beide sets en ontdekt u de vele combinatiemogelijkheden. 
Donderdag 25/11 2021 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld € 42.50  
  



Workshops door Ineke Wagenborg  
 
Kennismaken met patchwork en quilten 
We gaan starten met het maken van quiltblokken, waardoor u diverse technieken kunt 
leren. Deze quiltblokken gaan we op verschillende manieren aan elkaar zetten en afwerken 
in drie lessen. 
Woensdag 20/10, 3/11 en 17/11 van 13.30-16.00 uur. 
Lesgeld € 95.00  
 
Machine appliceren 
We gaan met de naaimachine appliceren. Dat kan op verschillende manieren worden 
gedaan, die allemaal aan de orde komen tijdens de les. We gaan een quiltje maken die 
bestaat uit verschillende naai-attributen en wordt daarna verwerkt in een boom. 
Vrijdag 22/10 van 10.00-16.00 uur. 
Lesgeld € 40.00 
 
 
Quiltgroepje o.l.v. Ineke Wagenborg  
Dit groepje is een zeer leerzaam- en tevens gezellig groepje. In het voorjaar komt deze groep 
weer bij elkaar. Lijkt het u leuk om mee te doen? Enige beginnende quiltervaring is vereist. 
Woensdag 18/8 van 9.30-12.00 uur 
Woensdag 25/8 van 13.30-16.00 uur  
Woensdag 20/10 van 9.30-12.00 uur 
Woensdag 10/11 van 9.30-12.00 uur. 
Lesgeld: € 20.00 per les. 
 
 
Workshop door Marieke Oudman  
 
Aap breien 
Alweer zo’n leukerd deze aap Jacobus. 
Jacobus wordt in één stuk, zonder naden in het rond gebreid. U begint bovenaan de kop en 
breit dan naar beneden, de romp en de benen. Daarna komen de armen, de oren, de snuit 
en de staart. 
Als u klaar bent met breien kunt u meteen gaan opvullen, zonder dat u eerst nog alles in 
elkaar moet puzzelen. Het is hier en daar best pittig, dus het is echt iets voor ervaren 
breisters. Deze vrolijke aap wordt vast het beste vriendje van uw (klein)kind of misschien 
krijgt Jacobus een mooi plekje op de bank. Het patroon is gemaakt door “Zij maakt het”. 
Woensdag 24/11 2021 van 13.30-16.00 uur. 
Lesgeld: € 26.50 inclusief patroon  
  



Dromenquilts maken  
Met inmiddels een grote groep vrijwilligers worden er quilts gemaakt voor chronisch- en 
ernstig zieke kinderen, quiltjes voor de Kraambank en Quiet-kids. Deze groep heeft de 
afgelopen jaren al meer dan 250 kleurrijke dekens gemaakt. De dekens zijn allemaal 
vastgelegd in een fotoalbum. 
Door de coronapandemie zijn we genoodzaakt onze dromenquilt-ochtenden anders in te 
delen. Er zijn nu, in eerste instantie, twee ochtenden ingepland, namelijk: dinsdag 21 
september en dinsdag 19 oktober 2021. Verdere data volgen nog. 
Er kunnen zich niet meer dan 8 personen per ochtend aanmelden. De tijden zijn van 10.00 
tot 12.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Tinie Evers (k.evers@hccnet.nl). Tinie quilt de 
gemaakte dekens kosteloos op haar longarmmachine. Quiltstoffen, die u niet meer gebruikt, 
zijn zeer welkom voor dit project, gordijnstof, bekledingsstoffen en dekbedhoezen zijn 
helaas niet bruikbaar. 
Per deelnemer vragen wij € 3,- per ochtend, als kleine bijdrage om o.a. de vulling voor de 
gemaakte quilts te kunnen kopen. 
 
 
Cordi’s maandgroep door Ineke Wagenborg en Olga Haan  
Na een lange corona-periode zonder bijeenkomsten, gaan we in augustus a.s. weer van 
start. Er is niet stilgezeten in de corona-maanden. Het online contacten werkte goed. De 
Hollandaise-quilt is door vrijwel iedereen afgemaakt. De quilts zijn heel mooi geworden en, 
zoals gebruikelijk, allemaal weer anders.  
Deze keer hebben we gekozen voor twee nieuwe uitdagingen, namelijk: Patroon Meadow 
van Jen Kingwell en een huisjes-patroon in een cirkel. Voor deelname aan de maandgroep 
moet er 2 meter stof aangeschaft worden. De rest van de stofjes kan uit eigen voorraad 
komen.  
Woensdag 25/8 2021, 13/10, 3/11 en 17/11 van 10.00-12.00 uur. 
Kosten € 12.50 per maand.  
 
 
Info workshops  
Voor de workshops uit dit programma kunt u zich opgeven bij voorkeur via de mail: 
info@cordiatelier.nl of via de telefoon: 050-3121511. Alle workshops (tenzij anders in het 
programma vermeld) zijn excl. materiaal, maar incl. koffie /thee. Voor de workshops met 
een middagpauze zorgen wij voor de soep, u moet zelf een broodje meenemen.  
U ontvangt 1 à 2 week voor de aanvang van de cursus/workshop een berichtje van de 
docent met een overzichtje van de materialen die u mee moet nemen (tenzij het al in dit 
programma staat vermeld). U kunt het lesgeld via de docent op de lesdag contant voldoen. 
U hoeft dus niet van tevoren te betalen. Tijdens de workshop is de winkel in de ochtend ook 
open voor de cursisten. Natuurlijk vinden we het fijn dat de benodigde materialen voor de 
workshops bij ons worden aangeschaft.  
Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de workshop bent u de helft van het 
lesgeld verschuldigd. Indien u zonder reden niet op de workshop verschijnt dient u het 
volledige lesgeld te voldoen. 
Bij afzegging van een workshop van een buitenlandse docent dient het volledige lesgeld te 
worden betaald. 


