Van Keekem
De Naaimachinevakmensen
Overzicht workshops programma Gorinchem Najaar 2016
Gratis Janome Voetje voor voetje workshop.
Donderdag 6 oktober van 10.00 tot 12.30 uur of van 13.30 tot 16.00 uur.
Onder leiding van Janome demonstratrice Birgitta van Lier leert u omgaan met de speciale
Janome accessoires en voetjes. Deze workshop is gratis voor diegenen die een Janome
naaimachine gekocht hebben bij Van Keekem & Wildschut. Geschikt voor alle Janome modellen,
of het nu de nieuwe Skyline, Horizon of een ouder model is. U werkt op je eigen naaimachine.

Moeder en Kind
Zaterdagmiddag 19 november van 13.00- 15.00 uur.
Kom samen met uw dochter of zoon deze speciale workshop volgen (vaders, tantes, oma’s opa’s
mogen natuurlijk ook!). Leuk creatief naaien, misschien wel op je eigen (kinder-) naaimachine die
je bij ons hebt gekocht of we zetten er één voor jullie klaar. Jullie werken samen als team met 1
naaimachine en kunnen kiezen uit diverse projecten. Ideeën en voorbeelden genoeg maar jullie
mogen het maken! Heb je zelf leuke stofjes, die mag je gerust meenemen en anders liggen er
stofpakketten klaar. De workshopprijs per koppel € 19,50. Leeftijd vanaf 7 tot ...jaar!

Cover-pro opfriscursus.
Vrijdagochtend 11 november van 10.00 uur tot ca. 12.30 uur
Leer deze ochtend diverse technieken en tips op uw Janome Cover-Pro.
U werkt op uw eigen Cover-Pro die u bij Van Keekem & Wildschut hebt gekocht.
Deze workshop kost € 35,00 inclusief materiaal en werkschrift.

Kinderworkshop voor Jongens en Meisjes
Volg een workshop! Leeftijd vanaf 7 jaar.
Woensdagmiddag 21 december van 13.30-15.00 uur of van 15.30 tot 17.00 uur.
We gaan een leuk kerst project maken, het wordt een gezellige middag met limonade en wat
lekkers.
Heb je al een Janome (kinder-)naaimachine, neem die dan mee. Heb je nog geen kindernaaimachine? Dan mag je ook inschrijven, want dan leen je er één van ons. Je vriendje of
vriendinnetje kan ook mee doen! Deze workshop kost € 7,50 inclusief materiaal.

Brother Scan’NCut snijmachine.
Donderdag 24 november van 10.00 tot ca. 16.00 uur.
Onder leiding van Brother demonstratrice Ingrid Los leert u de diverse mogelijkheden van uw
Brother Scan’NCut in combinatie met de Brother Canvas Software. U werkt op uw eigen Brother
Scan’NCut die u bij Van Keekem & Wildschut hebt gekocht. U gebruikt ook uw laptop. Deze
cursus gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen en kost € 65,- incl. lunch.

Quilten Grazy- patchwork
Vrijdagochtend 9 december van 10.00 tot ca. 12.30 uur.
Geschikt voor alle typen naaimachines. Leer met stofjes een crazy-blok te maken en
tegelijkertijd gebruik te maken van de steken op uw naaimachine. U werkt op uw eigen
naaimachine. Deze workshop kost € 35,00 inclusief materiaal.

Handig met de naaimachine.
Woensdagochtend 26 oktober van 10.00 tot ca. 12.30 uur.
Geschikt voor alle typen naaimachines. Diverse naaitechnieken, het gebruik van de bijbehorende
voetjes, accessoires en verschillende stoffen. Je werkt op je eigen naaimachine.
Deze workshop kost € 35,00 inclusief materiaal en werkschrift.

Lockmachine opfriscursus.
Dinsdagochtend 25 oktober
van 10.00 tot ca. 12.30 uur.
Donderdagmiddag 17 november
van 13.30 tot ca. 16.00 uur.
Donderdagavond 17 november
van 18.30 tot ca. 21.00 uur.
Diverse technieken, hoeken maken, aan- en afhechten, rolzomen enz.
U werkt op uw eigen lockmachine. Deze workshop kost € 35,00 incl. materiaal en werkschrift.

Borduren op soluvlies.
Dinsdagochtend 13 december van 10.00 tot ca. 12.30 uur.
Maak kantmotieven met het thema kerst.
U werkt op uw eigen borduurmachine en anders zetten wij er één voor u klaar. En ontdek gelijk
de mogelijkheden van borduren. Deze workshop kost € 35,00 inclusief materiaal.

Kerst workshop
Vrijdag 16 december
van 10.00 tot ca. 16.00 uur.
Dinsdag 20 december
van 10.00 tot ca. 16.00 uur.
Laat u verassen op onze gezellige kerstworkshop. Geschikt voor alle typen naaimachines.
U werkt op uw eigen naaimachine. Deze workshop kost € 65.00 inclusief materiaal en lunch.

Inschrijven
Inschrijven kunt u bij voorkeur per email, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer,
email adres, merk en model van uw naai-, lock-, of borduurmachine. Eventueel telefonisch of in
de winkel.

Algemeen en voorwaarden
De prijzen zijn per persoon en inclusief het te gebruiken materiaal, tenzij anders vermeld.
Vergeet niet uw eigen naai-, lock-, of borduurmachine en accessoires mee te nemen indien van
toepassing. Aan de workshop nemen maximaal 5 a 6 personen deel. Koffie en thee zijn
inbegrepen. Bij een dag cursus zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.
Check onze website voor wijzigingen of aanvullingen.

Annulering
Ondanks het feit dat wij geen aanbetaling vragen, is de inschrijving bindend.
Wij vragen u om alleen in uiterste noodzaak te annuleren. Bij te weinig inschrijvingen kan de
workshop niet doorgaan, wat voor de andere cursisten natuurlijk erg vervelend is.
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet en natuurlijk zijn familie, kennissen en
vrienden ook welkom !

Evenementen agenda
Kijk voor meer informatie op onze website www.naaimachines.nl.
Crea Weekend Gorinchem:
Borduurwereldbeurs Sliedrecht:

21 t/m 23 oktober 2016 Evenementenhal Gorinchem
zaterdag 25 maart 2017 De Lokhorst Sliedrecht

Met vriendelijke groeten,
Hans en Ivonne Wildschut van Keekem.
Van Keekem Naaimachinebedrijf
Haarstraat 54-56
4201 JD Gorinchem
0183-631471
vankeekem@naaimachines.nl
www.naaimachines.nl

