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Lieve quilters,
Het nieuwe jaar is alweer een maandje aan de gang. Waar wij dachten dat het na de
kerstvakantie wel rustig zou zijn, merkten we dat deze maand alweer erg druk was.
Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Nieuwe workshops, de Basiscursus Patchwork en
Quilten, evenals vriendinnendagen staan dit eerste kwartaal op de rol. Onze
Applicatieworkshop van 18 januari was een groot succes; de deelnemers waren erg tevreden
en gaven aan veel te hebben geleerd.
Ook de voorbereiding voor de beurs in de Broodfabriek in Rijswijk is alweer in volle gang.
Die beurs zal worden gehouden van 16 t/m 18 april 2020.
DE WINKEL IS OP DIE DAGEN GESLOTEN !

Verlichting workshopruimte
We merkten dat de verlichting in onze workshopruimte niet optimaal was (we worden
allemaal een dagje ouder en de naald-oogjes zijn wel erg klein). Inmiddels hebben we nieuwe
daglichtlampen aangebracht, dus…. volgende keer de zonnebrillen meenemen
).
De komende activiteiten
Op donderdagavond 13 februari maken we tussen 19.00 u en 21.30 uur een Valentijnshart.
Prijs € 25 voor de materialen, koffie/thee en iets lekkers. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Hoe ziet het hart eruit?
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Op zaterdag 14 maart luiden we de lente in met een MISTERY Lentekriebels.
Tussen 13.00 u en 16.00 u werken we aan een lente-quilt.
Prijs € 39 voor alle materialen, koffie/thee en iets lekkers.

Op zaterdag 21 maart komt Betty Prins een workshop ”frans tuintje” geven. Een gezellige
dag van 10.00 tot 15.00 uur incl. lunch en een Show en Tell over Betty’s mooiste quilts.
Prijs € 49,95 incl koffie/thee , lekkere lunch, workshop, patroontje en basismateriaal.

Op vrijdag 24 april van 13.00 tot 16.00 uur een workshop scrappy blokken. Een raw edge
techniek met je eigen naaimachine, waarbij je al je scraps kan gebruiken , of een vergeten
charm pack. Maak een tas , kussen of misschien een quilt met deze leuke techniek.

Prijs: € 19,-
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Op zaterdag 16 mei van 13.00 –16.00 uur een applicatieworkshop € 32,50 incl materiaal
voor 9 blokken en lesboekje. Leuk om er zelf een quiltje van te maken. We behandelen 9
verschillende manieren van appliceren.

Voor alle workshops geldt : Opgeven in de winkel of per mail info@moniquilt.nl
Inmiddels kunnen we op vrijdag en zaterdag tussen 12.00-14.00 uur een eenvoudige lunch
serveren voor onze klanten. Vraag naar de mogelijkheden.
Tenslotte nog dit : er is vraag naar een avond - bee. Bij voldoende animo starten we
donderdagavond 27 februari , iedere laatste donderdagavond van de maand van 19.15 uur
tot 21.30 u.

Tot ziens in Kethel.
Monique en Leen
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