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Hallo, 

 

We zijn nu over de helft van 2020,een jaar dat niemand vlug 

zal vergeten. Ik hoop van harte dat het goed met jullie gaat! 

Op zaterdag 9 maart was er nog een leuke workshop in het 

atelier. Een week later heb ik het atelier en de winkel voor 

een aantal weken gesloten. Musz is nu weer open met voldoende 

veiligheidsmaatregelen. 

 

In de winkel zijn nieuwe producten te koop. Veel puzzels en 

rugzakjes voor kinderen. Mooie prentenboeken en heel veel 

handpoppetjes van fairtrade producent Mooi Vilt.  

Veel klanten komen naar Musz voor de post- en wenskaarten. 

Antroposofische kaarten en kaarten met getekende illustraties, 

kaarten voor bij verdriet en vrolijkheid. 

 

                

Els Thijssen en ik maken ook zelf kaarten met daarop 

geborduurde lapjes vilt en kraaltjes. 
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Verder zijn er in de winkel veel tassen, sieraden 

waxinelichthouders en geluksartikelen te koop. In de volgende 

nieuwsbrief zal ik wat meer over de geluksartikelen vertellen. 

 

Op 9 juli heeft lilian Gijsbers een kleine workshop gegeven 

aan 2 deelnemers. Er zijn kleine persoonlijke boekjes gemaakt 

die je cadeau kunt geven. We hebben al meer boekjes gemaakt 

van verschillende soorten papier, gevouwen en genaaid in een 

papieren draagtasje. Is het een idee om een boekje te maken 

over de Corona tijd? Een boekje waar je je belevingen en 

gedachtes in schrijft over de afgelopen maanden, aangevuld met 

foto’s en stukjes uit de krant. Laat mij weten of dit idee je 

aanspreekt. Ik organiseer dan een workshop rondom dit thema. 

 

   boekjes maken o.l.v. Lilian 

 

Het atelier biedt ruimte aan 8 deelnemers, voorlopig wil ik 

dit terugbrengen naar 4 deelnemers. Zo kan er gezellig en 

veilig gewerkt worden. Als alles goed gaat zullen de workshops 

in september weer van start gaan. Ik heb al ideeën! Heb jij 

ook wensen wat betreft een workshop? Laat het mij weten en ik 

ga ermee aan de slag.  

   leerlingen van het UC in Uden 
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In het atelier kun je ook terecht met een vriendinnengroep of 

voor een kinderfeestje.  

 

Wist je dat er in de winkel ook lontwol en kaardvlies wordt 

verkocht? Hiermee kun jezelf thuis gaan nat-en droogvilten. De 

wol is diervriendelijk geschoren en gifvrij geverfd. 

 

   

Ik wens jullie een fijne vakantie, thuis, in Nederland of in 

het buitenland. Blijf ‘fröbelenfransen. Graag tot ziens, 

Elise  
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