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Lieve quilters,  

Na een geweldige doorstart na de lock-down in het voorjaar hebben we gemerkt dat er veel 

animo is voor de inloop bee’s op donderdagavonden en de vrijdagen (zowel ochtend als 

middag). We hebben nu iedere twee weken drie bee’s (zie de website voor de data in 2020: 

https://moniquilt.nl/data-inloopbee-2020/ ) Deze bee’s gaan op inschrijving. Je kunt je opgeven 

via mail, telefoon of appje. 

We laten in de winkel nog steeds maximaal 4 klanten tegelijk toe. Is het te druk, kun je even 

wachten op de stoeltjes buiten. Daarmee hopen wij ook een bijdrage te leveren aan het 

voorkomen van een tweede golf in de pandemie. 

De applicatie workshop op 13 juni is goed bezocht en erg goed bevallen. Het ziet ernaar uit 

dat we die workshop later dit jaar nog eens gaan houden. 

De workshop Tulpjes Quilt is op zaterdag 25 juli met een clubje enthousiaste dames 

gehouden. Vanaf nu is een beperkt  aantal losse rood/wit/blauwe MoniQuilt 

stoffenpakketten met patroon beschikbaar voor de prijs van € 119,00. 

 Tulpjes Quilt 

https://moniquilt.nl/data-inloopbee-2020/
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Op vrijdag 25 september start de workshop Zomermandjes, waarbij in 3 maanden tijd drie 

keer een middag zal worden gewerkt aan dit mooie eigen ontwerp. De andere data zijn 

vrijdag 30 oktober en vrijdag 27 november. De prijs voor deze 3 daagse workshop is 

inclusief het stoffenpakket voor de top, binding en het kant voor TOP € 129,-  
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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. Deze workshop is VOLGEBOEKT. 

Eventueel kun je op een reservelijst worden geplaatst. We gaan dan wellicht een extra 

workshop plannen. 
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Workshop Theedoos 

Op zaterdag 10 oktober 2020 gaan we een leuke theedoos maken. De prijs voor deze 

workshop, die van 13.00 u tot 16.00 u zal worden gehouden, is € 29,95.  

 

 

Kerst 2020 

We hebben in de winkel een ruime sortering in mooie rode en groene stoffen, die niet per sé 

kerststoffen zijn, maar daarvoor uitermate geschikt zijn. Ook hebben we enkele specifieke 

kerststoffen en kerstman-panels binnengekregen. 

 

De Kerst Mistery 2020 zal dit jaar vanwege een grote belangstelling op twee momenten 

worden gehouden: 

- Op vrijdag 11 december van 13.30 u tot 16.30 u (VOL geboekt) 

- Op zaterdag 12 december van 10.00 u tot 13.00 u 

Voor € 35 maak je een verrassende Kerst -mistery en ontvang je lekkere hapjes en 

drankjes. Ook zal voor stemmige muziek worden gezorgd. 
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Groepjes 

We hebben 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.  

Er zijn weer enkele nieuwe patronen gemaakt, die los of met stoffen beschikbaar zijn: 

- Vrolijke Vierkantjes 

  

- Japanse Tasje 

 

- High Tea 
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Kortom: we zijn 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 

 

De eerstvolgende Basiscursus Patchwork & Quilten start op zaterdag 16 januari 2021. Na 

vijf lesmomenten ronden we op zaterdag 13 maart de cursus af (iedere 2 weken op zaterdag 

een les van 2 ½ uur). 

 

Uiteraard is alles onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de Corona 

Pandemie. Laten wij er samen aan meewerken de verspreiding van het virus in de hand 

te houden. 

 

Kijk voor digitale bestellingen eens op www.moniquilt.nl/webshop 

 

Fijne zomer gewenst en tot ziens in Kethel.  

 

Monique en Leen 

mailto:info@moniquilt.nl
http://www.moniquilt.nl/

