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Lieve quilters,  

Inmiddels zijn we al weer lekker bezig met de inloopbee’s en de workshops. Jullie 

hebben je vol enthousiasme hiervoor opgegeven. De planning voor de rest van het 

jaar staat ook op de site. 

We blijven nog wel op 1,5 m van elkaar zitten en houden ons aan de dan geldende 

maatregelen. Voor alle bee's is vooraf inschrijven nog steeds noodzakelijk.  

Tegenwoordig kun je ons ook volgen op https://www.instagram.com/moniquilt/ : maak 

je vriendinnen hiervoor enthousiast. Dat zou ons enorm blij maken. 

 

CURSUSSEN 

De Basiscursus Patchwork en Quilten start op 11 september 2021. Deze cursus is  VOL 

geboekt, maar de inschrijving voor 2022 loopt ook al. Zie https://moniquilt.nl/workshops/ 

 

https://www.instagram.com/moniquilt/
https://moniquilt.nl/workshops/
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WORKSHOPS  

Primeur in de Randstad! 

Wilma Brouwer is zeer bedreven in het maken van mooie quilts met veel borduurwerk  Haar 

quilt tale of two bad mice is geïnspireerd op het ontwerp van Beatrix Potter. 

 Muizenquilt van Wilma Brouwer 

We organiseren op zaterdag 21 augustus en 4 september 2021 een tweedaagse Workshop 

Deze data zijn volgeboekt. 

Dezelfde Workshop van Wilma zal plaatsvinden op zaterdag 13 en 27 november a.s.! 

Op deze nieuwe data zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  Schrijf in via 

https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf 

Op de eerste cursusdag leer je het ontwerpen van die quilt en het opzetten van de basis van 

een blok. We werken bij voorkeur met Japanse stofjes, omdat dit de quilt zo bijzonder 

maakt.  

Op de tweede dag zal het accent liggen op het borduurwerk.  

De prijs voor de gehele workshop is € 129,-  (2 dagen) inclusief een startpakketje japanse 

stof,DMC , koffie/thee en een gezellige lunch tijdens de workshop. 

https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
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Op zaterdag 2 oktober 2021 organiseren wij een Workshop van 10.00 u tot 12.30 uur.  

 

We maken een gezellig quiltje met applicaties van een tuingieter en wat leuke bloemen. Voor 

€ 29,95 ontvang je alle benodigdheden voor de top van dit quiltje en koffie/thee met wat 

lekkers.   
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Op Woensdag 6 oktober 2021 kun je meedoen aan onze High Tea Mistery van 

14.00 u tot 16.30 u. Voor € 37,50 serveren wij hartige sandwiches, wraps, scones en 

diverse zoete lekkernijen. Ondertussen maken we ook nog een gezellig klein quiltje. 

Inschrijven kun je via https://moniquilt.nl/wp-

content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf 

 

  

 

Na het grote succes van de Workshop Singer Feather Weight, die vorig jaar september is 

gehouden, hebben wij Francis Gortmaker bereid gevonden om op zaterdag 30 oktober 2021 

deze workshop opnieuw te houden.  

https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-Feather-Weight-30-okt-2021.pdf 

 

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 

https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-Feather-Weight-30-okt-2021.pdf
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door MoniQuilt om een leuk werkje te maken onder begeleiding van Francis. Natuurlijk 

onderbreken we de dag voor een gezellige lunch. 

De workshop zal worden gehouden van 10.30-15.30 u en is inclusief materiaal, een gezellige 

lunch, koffie, thee en iets lekkers. 

Prijs : € 59,00.  

Voor alle inschrijvingen klik je hier: https://moniquilt.nl/wp-

content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf 

 

Op donderdag 11 november van 10.00 u tot 12.30 uur is er een Applicatiecursus. Je 

leert 8 verschillende methodes van appliqueren en maken daarmee een lief quiltje met 

hartjes. Prijs: € 37,50 inclusief alle materialen voor de top, een werkboekje, koffie/thee 

met iets lekkers. 

 

Opgeven kun je via https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-

MoniQuilt-2021.pdf 

 

Vriendinnendag: 

Vindt je het leuk om samen met vriendinnen of collegae iets voor leuks te doen? Vraag naar 

de mogelijkheden in de winkel.  

https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2021.pdf
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Kerst 2021 

Het vervolg op voorgaande jaren…….. 

Onze Kerst Mistery houden wij op: 

Vrijdag 10 december van 10.00 tot 12.30 uur en 

Zaterdag 11 december van 14.00 tot 16.30 uur 

Kom je weer gezellig meedoen? Inschrijven is nu al mogelijk voor € 37,50 

 

 

Wij zijn in de komende maanden gesloten van: 

16 t/m 18 september (beurs in Frankrijk) en 

14 t/m 16 oktober (beurs in Rijswijk) 

Voor de MoniQuilt Stoffenclub kun je je nog opgeven. Vanaf 15 augustus kunnen we jou dan 

iedere twee maanden een gezellige selectie van onze bekende stoffen ontvangen. Zie: 

https://moniquilt.nl/abonnement-stoffenclub-3/  

 

Graag tot ziens in Kethel.  

Monique en Leen 

https://moniquilt.nl/abonnement-stoffenclub-3/

