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Nummer 13, Mei 2020

Lieve quilters,
Na een geweldige start van het jaar 2020 werden we in maart allemaal getroffen door de
maatregelen, die de regering moest nemen na de komst van het Corona Virus in ons land.
Ook wij sloten onze deuren enkele weken en bedachten alternatieven voor die quiltsters, die
toch nog een lapje of patroon nodig hadden. Er is een voorzichtige opzet gemaakt voor een
webshop die gaandeweg uitgebreid zal worden . Kijk eens op www.moniquilt.nl/webshop .
De winkel is inmiddels weer op de gebruikelijke tijden geopend, dus jullie zijn weer allemaal
welkom ! Niet teveel tegelijk natuurlijk, we laten maximaal 3 klanten tegelijk toe. Is het te
druk, wacht even buiten op de stoeltjes.
Zolang we nog niet bij elkaar mogen zitten maken we gebruik van de tijd om boven de winkel
onze workshop ruimte met keuken op te pimpen..nieuwe vloer, verven, timmeren.. Leen is er
druk mee. Stoelen en tafels 1,5 m proof opgesteld.. We kunnen zo nog steeds 10 mensen
kwijt... maar omdat we het zo druk niet willen laten worden, gaat voorlopig alles op
inschrijving. Dit geldt ook voor de vrijdagochtend-bee en de donderdagavond-bee . Dus geef
je op via mail, telefoon of appje als je weer wilt komen op je gezellige clubje ...hopelijk
graag tot gauw!!!
Inschrijven dus voor de eerstvolgende bees op vrijdag 5 juni en 19 juni van 10.00 u tot
12.00 u en donderdag avond 25 juni en 30 juli van 19.15 u tot 21.30 u.
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Zoals we tijdens de persconferentie van 6 mei hebben gehoord, kunnen wij vanaf 1 juni weer
van start, met in achtneming van de gepaste maatregelen. Wij hebben onze ruimte voor de
lessen daarvoor aangepast om jullie en onze gezondheid goed te houden.
Onder voorbehoud plannen we vanaf 1 juni a.s de volgende activiteiten (Zie voor actuele
informatie ook onze website www.moniquilt.nl)

Op vrijdag 12 juni start de eerstvolgende Basiscursus Patchwork & Quilten. Hiervoor zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Op zaterdag 13 juni van 13.00 –16.00 uur een applicatieworkshop € 32,50 inclusief
materiaal voor 9 blokken en lesboekje. Leuk om er zelf een quiltje van te maken. We
behandelen 9 verschillende manieren van appliceren. Voor deze workshop zijn nog 2 plaatsen
beschikbaar.

9 methoden in 9 blokjes

Op zaterdag 20 juni komt Betty Prins de 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.
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Het Franse Tuintje

Omdat we veel vragen krijgen over de Tulpjes Quilt gaan we op zaterdag 25 juli van 13.00
u tot 16.00 uur een voorbeeld maken van een tulpenblok ,leer hoe je een medaillon van stof
maakt, en krijg je volop tips om deze quilt thuis verder af te maken met eigen stofjes of
met het stoffenpakket dat los verkrijgbaar is. De prijs voor deze workshop is inclusief het
patroon voor de gehele quilt, alle materialen voor het voorbeeld blok, koffie, thee en iets
lekkers € 35,00.
Het is mogelijk om het rood/wit/blauwe MoniQuilt Stoffenpakket inclusief randstof los te
kopen voor een bedrag van € 79,50. Dit is beperkt beschikbaar.

Tulpjes Quilt
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Op zaterdag 26 september verzorgen wij een workshop met de Singer Feather Weight
o.l.v. Francis Gortmaker. We beginnen de workshop met het onderhoud van je machientje en
leer je werken met verschillende voetjes. Daarna ontvang je een patroontje met een
stofpakketje , uitgezocht door MoniQuilt om een leuk werkje te maken onder begeleiding
van Francis. Kosten € 55, inclusief lunch, koffie en thee.

Verder hebben we enkele dagen gepland waarop vriendinnen en vaste handwerkgroepjes bij
elkaar komen voor een leuke workshop. Wil je ook met een eigen groepje iets gezelligs doen,
vraag naar de mogelijkheden.
Kortom: we gaan weer volop in beweging en danken jullie allen voor het vertrouwen in onze
winkel!
Voor alle workshops geldt : Opgeven in de winkel of per mail info@moniquilt.nl
Ook is alles onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de Corona Crisis.

Tot ziens in Kethel.
Monique en Leen
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