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Merklappen	  –	  en	  Handwerkatelier	  ‘Afkes	  Merklap’	  

Nieuwsbrief	  juni	  2013	  

Om	  iedereen	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  waar	  ik	  mee	  bezig	  ben,	  ben	  ik	  van	  
plan	  de	  komende	  tijd	  een	  nieuwsbrief	  aan	  u	  te	  richten.	  Als	  u	  deze	  niet	  
wilt	  ontvangen,	  kunt	  u	  dat	  aan	  mij	  doorgeven.	  	  

De	  maand	  mei	  is	  bijna	  voorbij	  vandaar	  nu	  maar	  direct	  met	  het	  oog	  op	  
de	  ZOMER	  ,komt	  die	  nog	  we	  houden	  goede	  moed.	  

Ik	  had	  gezegd	  dat	  ik	  elke	  woensdagmiddag	  open	  was	  ,MAAR	  dat	  is	  pas	  

weer	  op	  26	  juni.	  Wat	  kan	  een	  mens	  toch	  druk	  zijn,een	  teken	  

van	  gezondheid!!!!!	  

Dat	  wordt	  dan	  meteen	  

	  een	  hele	  dag	  laten	  we	  het	  een	  soos	  noemen.	  

Mensen	  die	  de	  hele	  dag	  willen	  komen	  gaan	  dat	  opgeven	  van	  te	  voren.	  

De	  kosten	  voor	  een	  hele	  dag	  zijn	  €	  20,-‐.	  

Kom	  je	  gewoon	  even	  binnen	  dan	  hoef	  je	  niet	  op	  te	  geven,ik	  zal	  er	  zijn,	  kosten	  €	  5,-‐	  

Vanaf	  juli	  geef	  ik	  dan	  weer	  door	  wanneer	  het	  open	  is	  d.m.v.	  een	  nieuwsbrief.	  

Van	  29	  Juli	  t/m	  2	  aug.	  is	  het	  zomers	  intermezzo.	  
Dit	  is	  een	  hele	  week	  vanaf	  10.00	  u.	  tot	  16.00u.	  heerlijk	  aan	  je	  merklap	  borduren	  of	  een	  nieuwe	  opzet	  maken.	  

Bovendien	  pakken	  we	  er	  iets	  nieuws	  bij	  wat	  dat	  is	  is	  een	  verrassing.	  Voor	  drie	  mensen	  heb	  ik	  
een	  slaapplaats	  in	  huis.	  1	  plekje	  is	  reeds	  bezet,dus	  wees	  er	  snel	  bij.	  

Na	  4	  u.	  s	  ‘middags	  gaan	  we	  gewoon	  lekker	  door	  en	  tegen	  half	  zes	  vertrekken	  we	  naar	  een	  
adres	  in	  de	  buurt	  voor	  een	  diner	  tegen	  een	  sterk	  gereduceerde	  prijs.	  

De	  kosten	  voor	  deze	  week	  inclusief	  koffie	  thee	  en	  lunch	  ,allemaal	  feestelijk	  ,	  zijn	  €	  310,-‐.	  

De	  nieuwe	  cursussen	  komen	  binnen	  niet	  al	  te	  lange	  tijd	  op	  m’	  n	  site.	  

Wel	  kun	  je	  vast	  opgeven	  voor	  de	  vervolgcursussen	  op	  maandag	  morgen	  de	  eerste	  
maandagmorgen	  v.d.	  maand	  ,	  dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  dinsdagmorgen	  en	  de	  
woensdagmorgen.	  

De	  eerste	  zaterdag	  (5	  okt.)	  van	  de	  maand	  begint	  de	  nieuwe	  cursus	  merklappen	  die	  van	  
10.00u	  tot	  16.00u.	  duurt	  ook	  daar	  kun	  je	  vast	  voor	  inschrijven.	  

De	  derde	  zaterdag	  van	  de	  maand	  is	  de	  vervolgcursus	  dus	  de	  eerste	  keer	  is	  dan	  19	  okt.	  

Wil	  je	  er	  nog	  bij	  zijn	  stuur	  een	  mailtje.	  
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In	  de	  Alblasserwaard	  beginnen	  we	  ook	  in	  okt.	  n.l.	  vervolgcursus	  merklappen	  op	  de	  woensdag	  
morgen	  van	  9.30	  tot	  12	  u.	  (hier	  is	  elke	  derde	  woensdag	  v.d.	  maand	  een	  cursus	  dag)	  

s’	  middags	  begint	  er	  	  een	  beginnersgroep	  merklappen.	  

Op	  dinsdag	  	  3	  september	  is	  de	  terugkomdag	  in	  Heerde.	  €30	  
Ontvangst	  om	  10.00u.bij	  Afke	  thuis	  met	  koffie	  en	  gebak,daarna	  gaan	  we	  naar	  
een	  andere	  gelegenheid	  om	  elkaar	  te	  laten	  en	  zien	  en	  te	  vertellen	  over	  onze	  
vorderingen,	  dus	  neem	  je	  werk	  mee!!!	  	  

Het	  inschrijven	  voor	  deze	  dag	  is	  al	  in	  volle	  gang,wanneer	  je	  dit	  meegemaakt	  
heb	  wil	  je	  er	  gewoon	  weer	  bij	  zijn.	  	  

Ook	  voor	  mensen	  die	  hier	  nog	  niet	  eerder	  geweest	  zijn	  is	  dit	  heel	  goed	  om	  mee	  
te	  maken.	  

Nu	  gaan	  we	  eerst	  voor	  de	  jubileumtentoonstelling	  van	  
MERKWAARDIG	  in	  Goes.	  

De	  officiële	  opening	  is	  op	  4	  juli	  om	  13.30	  u.	  

Vanaf	  14	  juni	  zijn	  de	  wedtrijdlappen	  met	  als	  thema	  water	  ,	  	  al	  in	  het	  Museum	  
de	  Bevelanden	  te	  bewonderen	  .Onze	  nieuwe	  jaarlap	  en	  het	  cadeau	  van	  de	  
leden	  is	  ook	  al	  te	  bewonderen.	  

Boven	  in	  het	  museum	  is	  nog	  een	  gang	  geweid	  aan	  antieke	  lappen	  uit	  alle	  regio	  
’s	  van	  ons	  land,dit	  is	  uit	  de	  collectie	  	  van	  Aafke	  Buurs	  uit	  Waarder.	  

Ook	  in	  Aalten	  is	  een	  bijzondere	  tentoonstelling	  van	  Merklappen.	  

8 juni	  sta	  ik	  samen	  met	  een	  vriendin	  op	  de	  HANDWERKFAIR	  in	  Winterswijk	  
	  
Tot	  ziens!	  	  Afke	  Wullink-‐Semplonius	  

	  


