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Allereerst willen we jullie een heel gelukkig, gezond en creatief 2015 toewensen met heel veel 
borduurplezier. Wij hebben heerlijke feestdagen gehad en weer allerlei nieuwe ideeën voor de winkel 
uitgedacht. De workshops zijn gepland, nieuwe maandclubs uitgekozen en we hebben dit jaar weer een 
heel leuk patroon van Handblessings voor ons maandelijkse gratis patroontje. Daarnaast stappen we dit 
jaar over op het vooraf betalen van bestellingen, ook daar lees je meer over in deze nieuwsbrief. 
Het afgelopen halfjaar stond in het teken van onze Kerst Open Dagen in november. We hebben heel erg 
genoten van de voorbereidingen en 
de dagen zelf waren bijzonder 
gezellig. Onze jaarlijkse uitverkoop 
had weer heel veel afnemers en mijn 
vader vindt het altijd leuk om dan 
zijn eigen “winkeltje” te hebben. 
Onze allereerste kerstcatalogus was 
een groot succes. Ik kon me heerlijk 
uitleven om allerlei mooie 
kerstpatronen te laten zien en jullie 
hebben de catalogus massaal 
gelezen en soms zelfs uitgeprint ☺. 
Inmiddels staat ons vizier alweer op 
Zwolle. We hebben tussen Kerst en 
Oud en Nieuw de modellen 
uitgezocht die nog geborduurd gaan 
worden. Dat is altijd een leuk 
werkje. We moesten de patronen toch tellen voor het balansen en ik heb gelijk patronen apart gelegd die 
misschien wel in Zwolle komen te hangen. Daarna zijn mam en ik ervoor gaan zitten en konden we even 
heerlijk wegdromen bij al die mooie patronen. Zullen we die doen of toch dat patroon met de huisjes? Is 
dat patroon nog wel haalbaar of moeten we die maar later in het jaar gaan borduren? Inmiddels hebben we 
een stapeltje klaarliggen en met de hulp van een aantal lieve klanten komen er zeker weer de nodige 
nieuwe modellen te hangen in Zwolle. 
En na Zwolle vertrekken Ria en ik richting Nashville. Zag het er vorig jaar nog naar uit dat de beurs in 
Nashville voor het laatst gehouden was, inmiddels heeft een nieuwe organisatie de beurs weer nieuw leven 
ingeblazen en het belooft een geweldige beurs te worden. Er zijn meer ontwerpers aanwezig dan we in de 
afgelopen jaren hebben gezien en wij zijn heel blij dat we dit jaar wel weer naar Nashville kunnen gaan 
(vorig jaar waren de beurs in Zwolle en Nashville in hetzelfde weekend). Vanaf eind januari kun je op het 
webblog meer nieuws verwachten over Nashville.  
Het belooft een mooi borduurjaar te worden, een nieuwe serie Randje per Week, de beurs in Zwolle, de 
beurs in Nashville, workshops, maandclubs en een nieuwe nieuwsbrief via de website. Laat 2015 maar 
beginnen. 
Hartelijke groeten, Reina en Annemiek 
 
De Handwerk Boetiek 
Julianaplein 8 
9301 LA Roden 
Telnr. 050 50 162 85 
En we zijn open op de volgende dagen: 
Woensdag   13:00-17:00 uur 
Donderdag   13:00-17:00 uur 
Vrijdag   10:00-17:00 uur 
1e en 3e zaterdag v/d maand 10:00-17:00 uur 
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Openbaar vervoer 
De winkel is heel goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Neem de trein naar 
Groningen. Vanuit Groningen neem je bus 
4 naar Roden. Je stapt uit op het 
busstation en dan is het ongeveer 5 
minuten lopen.  
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Gezellige dagen in 2015 
We organiseren weer een aantal gezellige dagen dit voorjaar. De aardbeiendag en de “Christmas in July” 
dag horen daar in ieder geval bij. En op veler zerzoek herhalen we de Tips en Trucs workshop nog een 
keer, het is misschien wel één van de leukste workshops die we doen. En we horen vaak dat de 
borduursters er veel van opsteken. Uit ervaring weten we dat deze dagen populair zijn, dus als je een 
voorkeur hebt voor een bepaalde dag, of als je met meerdere personen op dezelfde dag wilt komen, geef je 
dan bijtijds op.  
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen, je neemt zelf je lunchpakket mee. Heb je je eenmaal opgegeven 
voor de workshop, dan gaan we er vanuit, dat mocht je onverwachts niet kunnen komen, je wel het 
pakketje afneemt.  Je kunt de workshops ook thuisgestuurd krijgen.  De workshops zijn in principe op 13 
draads stof, als je liever grovere stof hebt, laat het ons dan weten als je je opgeeft.  
 
Let op: je kunt je vanaf woensdag 14 januari opgeven voor de workshops, dat geldt zowel voor de mail 
als telefoon. Dan heeft iedereen evenveel tijd om zich op te geven. 
 
Tips en trucks voor netjes borduren 
De meeste borduursters hebben het borduren geleerd van hun moeder, oma of een vriendin en hebben zich 
in de loop der jaren een bepaalde manier van borduren aangeleerd. Zo is het bij mij ook gegaan. Pas toen ik 
een aantal workshops op beurzen in de VS had gevolgd, realiseerde ik me, dat mijn borduurwerk nog wel 
wat netter kon worden. Want hoe netter je werkt aan de achterkant van de stof, hoe mooier de voorkant 
van je borduurwerk wordt.  
In deze workshop leer je alles over aan- en afhechten, manier van borduren, Franse knoopjes maken, 
kraaltjes opnaaien, verschillende stoffen die je kunt gebruiken voor borduren, hoe te borduren met 
overlopend garen, het berekenen van de hoeveelheid stof die je nodig hebt, 
waarom de juiste naald zo belangrijk is en nog veel meer tips en trucks.  
 
Kosten: € 25,00 
Data:  zaterdag 7 maart 10.30-15.30 uur 
 
Aardbeiendag  
We gaan weer op zoek naar een mooi project waar dit zomerkoninkje een 
hoofdrol in speelt. Het project van vorig jaar (zie foto) was een groot succes. 
In Nashville gaan we kijken of er ook een nieuw patroon is met aardbeien, 
het is altijd weer een leuke puzzeltocht om een project uit te zoeken.  
 
Kosten:  € 45,00 
Data:  vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 10.30-15.30 uur  
 
Christmas in July 

Dit is toch echt één van mijn favoriete workshops. Het is zo leuk om in juli al 
iets voor de kerst te gaan borduren. Je hebt dan in ieder geval voldoende tijd 
om het project af te maken. Het hele jaar houd ik ontwerpers in de gaten en als 
ik denk dat iets geschikt is voor deze workshop, dan verdwijnt het gauw in een 
doos zodat niemand het patroon al heeft. Het duurt nog even, maar ik heb al 
verschillende opties in mijn hoofd. We zullen zien wat het wordt. De workshop 
van vorig jaar zie je op de foto. 
 
Kosten: € 45,00 
Data:          vrijdag 3 of zaterdag 4 juli 10.30-15.30 uur 
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Maandelijkse clubs 
We hebben weer een aantal inspirerende maandclubs in 2015. Het leuke van de maandclubs is dat je elke 
maand een pakje ontvangt. En dit jaar zijn de projecten niet zo heel groot, dan heb je op het einde van het 
jaar het project ook af. Dat is natuurlijk ook wel fijn. Dit jaar kun je kiezen uit twee projecten van 
ontwerpsters die we nog niet eerder hebben gehad voor een maandclub en we hebben een oude bekende, 
Little House Needleworks. 
Bij de maandclubs ontvang je aan het einde van elke maand een pakketje met, afhankelijk van je keuze, het 
patroon, het overlopende garen en de stof. Voor alle clubs geldt dat je in de eerste maand van het kwartaal 
een rekening krijgt voor 3 maanden. Verder sturen we in januari alle stof op die je nodig hebt, bewaar deze 
dus goed ☺. Hoe eerder je je opgeeft voor een club, hoe eerder wij de materialen kunnen bestellen.  
 
Club 1: A Year in Chalk van Hands on Designs 
Wij zijn zooooo enthousiast over deze nieuwe serie. Krijtborden zijn 
heel populair, je ziet ze overal verschijnen en nu kun je ze ook 
borduren! De serie bestaat uit 12 patroontjes, elk patroontje heeft een 
ander thema. Alle patroontjes hebben dezelfde afmeting en je 
gebruikt één kleur voor het “krijt” en daarnaast elke maand een 
andere kleur. De patroontjes kosten € 5,95 per maand, het garen kost 
€ 2,50 per strengetje.  
Je hebt de keuze uitde volgende opties: 
1. de patroontjes, het overlopende garen (2 per maand) en een lap 
Belfast linnen (13dr/cm) om alle patroontjes op te borduren. De 
kosten voor de stof zijn € 12,00. 
2. de patroontjes, het overlopende garen (2 per maand) en genoeg 
stof om van elk patroontje een kussentje te maken, je hebt dan 
genoeg linnen voor zowel de voor- als achterkant. De kosten voor de 
stof zijn € 23,00 , je ontvangt in januari alle stof voor de rest van het 
jaar. 
3. de patroontjes en het overlopende garen (2 per maand).  
 
Club 2: Joyful Journey van Heart in Hand Needlearts 
Nog zo’n leuke club waar we weg van zijn. Elk patroon heeft een groter motief dat past bij de maand en 

dan op de rand rondom het motief allemaal kleine motiefjes. 
We doen het met het garen iets anders dan normaal, de 
ontwerpster heeft wel heel veel kleuren overlopend garen 
gebruikt per patroontje (8 in januari en 9 in februari), dus 
ontvang je per maand 2 kleurtjes. Daarnaast ontvang je 2 x een 
streng van de kleur van het randje en van de naam van de 
maand (in januari en juli). Wil je wel elke maand alle kleurtjes 
ontvangen, dan kan dat zeker, meld het dan even als je je 
opgeeft. In het patroon staan wel DMC kleuren vermeld naast 
de overlopende garens. 
Je hebt de keuze uit 11 of 13 draads stof, wij gaan voor de kleur 
lambswool van Permin, dat wordt prachtig. Je kunt kiezen uit 
deze opties: 
1: de patroontjes, het overlopende garen (2 per maand en in 
januari en juli 4) en een lap Belfast linnen (13dr/cm) om alle 
patroontjes op te borduren. De kosten voor de stof zijn € 12,00. 

2. de patroontjes, het overlopende garen (2 per maand) en genoeg stof om van elk patroontje een kussentje 
te maken. De kosten voor de stof zijn € 18,40, je ontvangt in januari alle stof voor de rest van het jaar. 
3. de patroontjes en het overlopende garen (2 per maand).  
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Club 3: Sampler ornaments van Little House Needleworks 
Diane heeft een serie “merklap”ornamentjes voor ons in petto in 
2015. Diane heeft ook heel veel verschillende kleuren overlopend 
garen in de patroontjes gebruikt. Een aantal gebruik je later ook nog, 
je kunt dus zelf kiezen of je alle kleurtjes wilt ontvangen of niet. 
We hebben 2 opties voor deze club: 
1. de patroontjes en je ontvangt 3 x per jaar stof voor de ornamentjes. 
De patroontjes kosten € 6,95 en de stof kost € 9,20 per 4 maanden. De 
stof krijg je aan het begin van de 4 maanden toegestuurd. 
2. alleen de patroontjes.  
Wil je de overlopende garens erbij hebben, vermeld dat dan als je je 
opgeeft voor deze club. 
 
De 2015 kalender van De Handwerk Boetiek 
12, 13, 14 en15 februari  De Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle, ook dit jaar kun je weer vier 
    dagen inspiratie opdoen. De beurs is geopend van 10.00-17.00 uur en op  
    zondag van 10.00-16.00 uur. Wij staan weer op dezelfde plek als vorig jaar, 
    als je binnenkomt, rechtdoor lopen, aan het einde sla je linksaf en dan loop je 
    zo naar ons toe (standnummer 119).  
7 maart   Workshop Tips en Trucks van het borduren 10.30-15.30 uur 
11 april   Jaarvergadering Merkwaardig, De Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk, alleen 
    toegankelijk voor leden 
5 en 6 juni   Aardbeiendag 
3 en 4 juli   Christmas in July 
 
Het gratis patroontje van de maand 
We zijn heel blij dat we dit jaar weer een project van Eileen van Handblessings kunnen aanbieden. Elke 

maand ontvang je bij je bestelling of bezoek aan de winkel een 
deel van dit patroon. Let er goed op dat je op tijd iets besteld, als 
de maand voorbij is, hebben we vaak alleen het nieuwe 
patroontje nog. De leden van de maandclubs krijgen de 
patroontjes meegestuurd met hun pakketje.  
Het hele patroon bestaat uit 3 smalle, lange huisjes, je snapt wel, 
dat ik helemaal zin heb in dit project. Eileen heeft voor 10 
kleurtjes Weeks Dye Works garen gekozen, die hebben we vanaf 
eind januari in de winkel.Daarnaast kun je ook de 6 bedeltjes 
bestellen die gebruikt zijn. Die bedeltjes halen we op in Nashville 
en sturen we dan begin maart op (of kun je ophalen in de 
winkel).  
Op het weblog publiceren we later deze maand een interview 
met Eileen. Ze vertelt o.a. hoe ze is begonnen met het ontwerpen 
van borduurpatronen, haar favoriete patronen en hoe ze aan 
ideeën komt voor nieuwe patronen. 
We hebben een speciale pakketprijs voor dit project. De 10 
kleurtjes Weeks Dye Works en een lapje stof van 35 x 50cm (je 

kunt kiezen uit 11, 13, 14 of 16 draads stof) kost nu € 30,00. Als je dit pakketje bestelt, kun je op het einde 
van het jaar een aan jezelf gefrankeerde enveloppe opsturen om de eventuele patroontjes die je mist, 
nagestuurd te krijgen. Daar lees je meer over in de nieuwsbrief van augustus. 
PS: deze patroontjes staan los van de patroontjes die we in de digitale nieuwsbrief plaatsen. Geef je dus op 
voor deze digitale nieuwsbrief en ontvang elke maand een nieuwsbrief van ons met het laatste nieuws uit 
de winkel, borduurtips, patroontjes, boekbesprekingen en interviews met ontwerpsters. 
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Bestellen in 2015 
Zoals gezegd, gaat er in 2015 wat veranderen met het bestellen. We hebben jarenlang in goed vertrouwen 
bestellingen met rekening opgestuurd naar klanten. En heel veel klanten zijn uitermate trouw in het snel 
betalen van de bestellingen. Helaas gebeurt het nog regelmatig dat we achter betalingen aan moeten mailen 
en bellen. Dat kost weer tijd en soms ook geld en die tijd willen we liever besteden aan nieuwe patronen 
uitzoeken, bestellingen versturen, klanten helpen met het uitzoeken van garens en stof en blogberichtjes 
schrijven. 
We veranderen dit per januari 2015 en net als bij heel veel andere webshops, vragen we jullie om de 
bestelling eerst te betalen, voor we het pakje verzenden. Je ontvangt per mail of telefoon bericht over de 
kosten van de bestelling en de portokosten en als we de betaling binnen hebben, sturen we het pakje gelijk 
op.  
Houd er rekening mee dat als je graag iets voor het weekend in huis wilt hebben, we je bestelling dan 
uiterlijk woensdagavond moeten ontvangen. Betalingen die donderdagavond binnen zijn, worden op 
vrijdag verwerkt. Je kunt je bestelling via het webformulier op de site doorgeven, dan hebben we alle 
informatie bij de hand en kunnen we snel je bestelling verwerken.  
Het gironummer van de winkel is: 
IBAN: NL17INGB 0005 228014 
t.n.v. De Handwerk Boetiek te Roden 
Het is handig om dit nummer op te slaan, het staat ook op onze website en op onze visitekaartjes.  
 
De nieuwsbrief verandert ook! 
Al jaren versturen we 2 x per jaar met veel plezier onze papieren nieuwsbrief. Wat ooit begon als een 
nieuwsbrief die we in de omgeving Roden nog zelf 
rondbrachten, is uitgegroeid tot een nieuwsbrief die naar alle 
hoeken van Nederland en Europa verstuurd wordt. Echter, de 
tarieven van de post zijn in die jaren ook steeds omhoog gegaan.  
Het wordt voor ons nu tijd om over te stappen op een digitale 
nieuwsbrief, dan kunnen we iedereen blijven voorzien van een 
gezellige nieuwsbrief met nieuwtjes, een patroontje en de 
workshops. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. 
Email: 
We willen jullie vragen om als je een emailadres hebt, dit door te 
geven door te mailen naar de winkel via 
info@dehandwerkboetiek.nl. Vermeld als onderwerp 
NIEUWSBRIEF. Wij voegen dan je emailadres toe aan onze 
verzendlijst en je ontvangt dan maandelijks onze digitale 
nieuwsbrief. Je kunt de nieuwsbrief zelf printen, of gewoon op je 
computer of ipad lezen. Het blijft dezelfde nieuwsbrief als die we 
nu op papier versturen, met het gratis patroontje. Doe dit voor 1 
februari, dan mis je geen enkele nieuwsbrief. Voor buitenlandse klanten geldt dat de nieuwsbrief alleen 
digitaal te verkrijgen is. 
Papier: 
Mocht het echt niet mogelijk zijn om de nieuwsbrief per email te ontvangen, dan sturen we je nog 2 x per 
jaar een nieuwsbrief toe. Daarvoor vragen we dan wel dat je vóór 1 februari 2015 de winkel belt. Bij de 
vermelding van je adres op de nieuwsbrief staat een nummer, dit kun je doorgeven aan de winkel. Wij 
maken dan een aantekening dat je de nieuwsbrief op papier wilt ontvangen. Horen we voor 1 februari 
niets, dan verwijderen we je adres van de lijst.  
Dit is dus in zekere zin de laatste papieren nieuwsbrief. Het is mooi om te zien hoe de tijd voor nieuwe 
ontwikkelingen zorgt, internet en email zorgen ervoor dat de wereld veel kleiner is geworden en dat het 
voor mij makkelijker is om jullie te laten zien wat er allemaal aan nieuwe patronen, garens en stoffen in de 
winkel binnenkomt. En daar willen wij graag nog jaren mee doorgaan, wij hebben per slot van rekening de 
leukste hobby die er is ☺. 
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Gratis patroontje: Happy 2015 van Madama Chantilly (http://mmechantilly.blogspot.nl/) 
Borduur het 
patroontje en 
mail een foto 
naar 
mmechantilly
@gmail.com 
voor 15 
februari en 
maak kans op 
een 
cadeaubon 
van € 35,00 bij 
Madame 
Chantilly.  
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Afzender:   
De Handwerk Boetiek 
Julianaplein 8 
9301 LA Roden 
 


