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Even bijpraten… 
Dat is even geleden! Het is vrij stil geweest in het atelier vanwege alle Coronaperikelen. Alle 
workshops werden afgezegd en het atelier werd ook niet meer verhuurd. Wat gewoon doorging 
was het ontwerpen van naaldvilt- en mozaïekpakketten, het samenstellen van wolboxen met 
diverse wolsoorten en het inrichten van de webwinkel. Ik hoop dat we nu het meeste 
Coronagedoe achter ons kunnen laten en weer lekker samen aan de slag kunnen met leuke 
workshops. Maar als je toch liever thuis aan de slag gaat met mozaïek of met wol, kun je vast 
ook wel uit de voeten met zo’n leuk materialenpakket met uitgebreide stap voor stap 
fotowerkbeschrijving. Hieronder meer informatie over de pakketten. 
 
Nieuw! Materialenpakket lieveheersbeestje  
In dit pakket zitten alle materialen die je nodig hebt voor het maken van een lieveheersbeestje. 
Het pakket bevat een uitgebreide stap voor stap fotowerkbeschrijving, en is ook geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Je kunt het pakket bestellen in de webwinkel, maar ook door een mailtje 
te sturen naar info@nieuwvermaak.nl Verzenden of afhalen, het kan beide. Voor €20,- heb je al 
zo’n leuk pakket.  
 
Nieuw! Materialenpakketten vogelschaal   

Naast het lieveheersbeestje kun je ook het vogelschaal mozaïekpakket bestellen. Dit pakket 
bevat alle materialen die je nodig hebt voor het mozaïeken van een vogelschaal. Je kunt hierbij 
kiezen uit 4 verschillende tekeningen van vogels. Het pakket bevat een uitgebreide stap voor 
stap fotowerkbeschrijving, en is ook geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Je kunt de pakketten 
bestellen in de webwinkel, maar ook door een mailtje te sturen naar info@nieuwvermaak.nl 
Verzenden of afhalen, het kan beide. Leuk als cadeautje of voor een kinderfeestje. De pakketten 
kosten €20,- per stuk.  
 

 

    
 
Nieuw! Wolboxen 

Van alle soorten schapenwol, alpacawol en wol van de angorageit die ik 
vorig jaar verzamelde heb ik 2 wolboxen samengesteld. De ene box is een 
assortimentbox met 8 kleuren alpacawol en nog 2 soorten krulwol, in de 
andere box zitten 8 soorten krullen en lokken. De wolboxen zijn te koop 
via de webwinkel van Nieuw Vermaak, maar mijn collega van 
https://www.creawolwebwinkel.nl verkoopt ze ook. De wolboxen passen 
door de brievenbus, maar afhalen kan ook. Speciaal voor iedereen die 
alpacawol en leuke krulwol eens wil gebruiken bij naaldviltprojecten.  
 

Informatie over de workshops: 

Kaarsen maken en cadeaulabels stippen 
Tijdens deze workshop maak je 2 kaarsen in je favoriete kleur(en) en 
stip je 1 of 2 cadeaulabels. Deze workshop duurt 2½ uur en kost 
€ 27,50 
 

Vanwege de huidige hygiëne maatregelen staan er houten stoelen in het atelier. Wil je wat zachter zitten, neem dan 
zelf een kussentje mee. Tijdens de workshops zal ik een mondkapje dragen, omdat ik je niet kan laten zien hoe je 
moet spinnen/naaldvilten/mozaïeken/stippen op afstand. In het atelier is genoeg ruimte om tussen de deelnemers 
1½ meter afstand te houden. 
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Workshop mozaïeken 
Bij deze workshop ga je aan de slag om het mozaïeken onder de knie te 
krijgen. Je kunt mozaïeken op een tegeltje, een dienblad (wel zelf 
aanschaffen) of op een mal van beton (lieveheersbeestje, paddenstoel). Geef 
aan waar je voorkeur naar uitgaat, dan maken we er een leuke 
workshop/cursus van.  Deze workshop duurt ongeveer 2 uur en kost € 24,50. 
Voor grotere voorwerpen geldt een aparte prijs- en tijdopgave. 
 
 
Workshop naaldvilten  
Met behulp van een viltnaald en lontwol maak je een leuk beestje. De workshop 
voor beginners (klein diertje/figuurtje) duurt 2 uur en kost € 22,50. 
Een cursus teddybeertje naaldvilten duurt 4 x 2 uur en kost €85,-  
 
 

Workshop wol spinnen 
Bij de workshop wol spinnen ga je aan de slag met schapenwol om er 
een draadje mee te spinnen. Ik heb 4 spinnewielen, dus het maximale 
aantal deelnemers is 4. Deze workshop is vrij intensief; in 2 uur tijd 
lukt het je om een draadje te spinnen, maar daarvoor moet je flink 
aan de bak. Deze workshop kost €25,-  
 

 
Workshopkalender 
Op de website wordt nu per maand een workshopkalender gepresenteerd. 
Inschrijven voor de workshops kan via www.nieuwvermaak.nl/wsapp. (Mailen 
naar info@nieuwvermaak kan natuurlijk ook.) Als ik de inschrijving heb 
ontvangen, stuur ik je een mail met verdere informatie. 
 
 
Verkoop naaldviltpakketten 

Het nieuwste naaldviltpakket van Nieuw Vermaak is 
het pakket waarmee je 2 muizen kunt naaldvilten. 
De werkbeschrijving van de muizen staat in Hobby 
Handig nr 23, de handwerkspecial. Het pakket is 
dus voorlopig alleen nog maar een materialen 
pakket. Verkrijgbaar in 2 variaties; met of zonder 
viltnaaldhouder. Verkoop via 
https://www.creawolwebwinkel.nl  

 

 
Verhuur atelierruimte 
De gezellige atelierruimte van Nieuw Vermaak is ook te huur voor iedereen die 
graag een workshop of cursus wil geven en thuis geen ruimte heeft. Het atelier 
(ruim 50 m2) beschikt over een eigen ingang, toilet en keukenblok. Er is ruimte 
voor 8 personen en een docent. Koffie/thee en schoonmaakkosten zijn inclusief 
en er is mogelijkheid om kastruimte te huren. Zeer gunstig gelegen in het 
centrum van Hoogblokland, voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt en 
prima te bereiken via de A 27. De ruimte kan ook ‘s avonds en op zaterdag 
gehuurd worden. Meer informatie via www.nieuwvermaak.nl/atelier of 
06-40682715. 
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