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Lieve quilters,  

Na een paar maanden van volledige sluiting zijn we begin maart gelukkig voorzichtig aan open 

gegaan. We werken op afspraak tijdens onze normale openingstijden op donderdag t/m 

zaterdag. Dat bevalt ons en vele dames erg goed. Fijn dat we weer beweging en gezelligheid 

in de winkel hebben en jullie de stofjes mogen komen uitzoeken. We proberen zoveel 

mogelijk iedereen een kans te geven bij ons te shoppen/snuffelen ,dus meld of je alleen of 

met z’n tweëen komt. Voor reserveren mail , bel of stuur je een appje  naar   

Monique 06 21697854 of Leen 06 44153184 

In de afgelopen maanden hebben we een aantal nieuwe ideëen uitgewerkt. 

 

Een Quiltje met 9 Oudhollandse Kinderversjes zie webshop 

https://moniquilt.nl/product/oudhollandse-kinderversjes/  

https://moniquilt.nl/product/oudhollandse-kinderversjes/
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          MoniQuilt Stoffenclub 

 

Lijkt het je leuk om iedere twee maanden een pakketje met leuke stofjes uit ons 

assortiment te ontvangen? Schrijf je dan in voor de MoniQuilt Stoffenclub  

De stofjes zijn groot genoeg voor het maken van applicaties, hexagonnen, sterretjes, 

clamshells, een naaldenboekje, of mooie sampler - blokken. Op deze manier bouw je een 

mooie stoffencollectie op, zonder in één keer een groot bedrag kwijt te zijn. 

 

Wat kun je verwachten? 

 

- Elke zending bestaat uit 13 verschillende stofjes, elk 25 x 27cm. ( F/16”) 

- Je ontvangt bij elke zending een patroon van een 6x6 inch blok, zodat je na verloop van 

tijd een leuke sampler-quilt kunt maken. 

- De pakketten worden vanaf 15 april 2021 iedere 2 maanden verzonden. 

- De kosten bedragen € 17,50 per pakket, exclusief verzendkosten (afhalen in de winkel kan 

uiteraard ook). Dit bedrag dient 1 week  vóór de verzenddatum te zijn voldaan. 

- Je kunt opzeggen wanneer je wilt, uiterlijk 2 weken vóór de volgende verzending. 

Voor meer informatie en  inschrijving: https://moniquilt.nl/moniquilt-stoffenclub/ 

 

Programma 2021 

Het programma 2021 is nog onzeker, de geplande workshops en de basiscursus zijn al 

diverse keren verschoven.  

Op zaterdag 8 mei en zaterdag 22 mei 2021 hebben we bij ons een tweedaagse Workshop  

MUIZENHUIS door WILMA BROUWER voorlopig nu gepland. We werken bij voorkeur met 

Japanse stofjes, omdat dit de quilt nou juist bijonder maakt. Op de eerste dag leren we de 

basis van het opbouwen van de applicaties ; vooral op de tweede dag zal het accent liggen op 

de techniek van het mooie borduurwerk. Kosten zijn € 129, inclusief koffie en thee, een 

gezellige lunch.  

https://moniquilt.nl/moniquilt-stoffenclub/
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Beatrix Potter by Wilma Brouwer 

 

Op zaterdag 30 oktober 2021 verzorgen wij, onder voorbehoud, weer een workshop met 

de Singer Feather Weight o.l.v. Francis Gortmaker. De workshop in september was 

overboekt en alle dames op de reservelijst hebben nu de gelegenheid mee te doen. Er zijn 

nog een paar plaatsen beschikbaar. Ook dan beginnen we 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 € 59, inclusief lunch, koffie en thee.  

De Basiscursus Patchwork and Quilten is verplaatst naar september. De startdatum is 

gepland op zaterdag 11 september 2021 en vervolgens iedere 2 weken t/m 6 november. 

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

 

Graag tot ziens in Kethel.  

Monique en Leen 

http://www.moniquilt.nl/webshop

