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Lieve quilters,
COVID
Vanaf 6 november houden we weer 1,5 m aan, dragen weer een mondkapje en controleren we
de QR-code ,of negatieve test, van onze cursisten en deelnemers aan workshops. Voor de
bee’s is vooraf inschrijven niet nodig. We volgen hiermee de richtlijnen van de
Rijksoverheid. Deze kunnen ook weer veranderen,dus houd de media hiervoor in de gaten.

Beurzen
In september bezochten wij de Internationale Patchwork en Quilt Beurs in St. Marie-auxMines in de Vogezen (Frankrijk). Daar hebben we weer veel ideeen opgedaan voor de
komende workshops. Op Facebook zijn mooie plaatjes hiervan met jullie gedeeld.
In oktober stonden we weer op de Quilt en Patchwork Beurs in Rijswijk. Ondanks het feit
dat het op zondag erg rustig was, zijn we tevreden met het resultaat. Het kan alleen maar
beter worden!
We zijn in volle voorbereiding voor het geven van workshops en Kerst Mysteries in de
komende 2 maanden. Nog enkele plaatsen beschikbaar op verschillende data.

CURSUSSEN EN WORKSHOPS IN 2022
De volgende Basiscursus Patchwork en Quilten start op zaterdag 8 januari 2022. Deze
cursus is VOL geboekt, maar de inschrijving voor deze cursus in april 2022 loopt ook
al. Zie https://moniquilt.nl/workshops/
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Op 3 zaterdagen maken we voor gevorderde quilters onderstaande Zomermandjes Quilt,
waarbij je ondermeer leert patroonlezen en berekenen,kleuren kiezen,appliceren,randen
verstek maken

-

Op 3 zaterdagen 26 februari, 12 en 26 maart werken we hieraan van 10.00 u tot
12.30 u. Je kunt met eigen stoffen werken, al je dat wilt. De cursusprijs is dan €
59,-. Inclusief ons mooie stoffenpakket kost de cursus € 149,-. De cursus zal door
Monique worden gegeven.

Zomermandjes

Op dinsdag 29 maart leer je op verschillende manieren kettingnaaien en maak je een leuke
quilt: De Vrolijke Vierkantjes genaamd. De workshop duurt van 10.00 u tot 15.00 u en je
hebt daarbij je eigen naaimachine nodig. Prijs van de workshop is 59,95 inclusief
stoffenpakket voor de top,koffie/thee en een gezellige lunch.
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Tijdens onze Singertjesdag maakten we een landschapsquiltje. Hierover was iedereen erg
enthousiast over, dus op 2 april van 13.00-16.00 uur,nu zonder Singertje,maar met je eigen
naaimachine, maken we nogmaals deze leuke quilt. 39,- Incl ,koffie/thee/lekkers en
materialen om 2 kleine quiltjes te maken.

Op woensdag 6 april 2022 werken we aan een CRAZY Quilt, gebruikmakend van de eigen
naaimachine. De Workshop duurt van 10.00 u tot 15.00 u en kost € 59,-. Daarbij zijn
koffie/thee en een gezellige lunch inbegrepen,evenals een startpakketje materialen voor
deze dag. Je leert daarbij allerlei stoffen ,kantjes en borduursteken te combineren tot een
verrassende quiltblok.

3

Nieuwsbrief MoniQuilt
Nummer 20
Nov 2021

Op woendag 13 april 2022 hebben wij voor de liefhebbers een hele leuke Workshop, waarin
je een nieuwe techniek leert. We gaan een Mandje vlechten met stof .Van 10.00 u tot 12.30
u werken we aan dit leuke quiltje. Prijs: € 35,- inclusief materialen, koffie en thee met wat
lekkers.

Op donderdag 12 mei van 10.00 u tot 12.30 uur is er weer een Applicatiecursus. Je
leert 8 verschillende methodes van appliqueren en maken daarmee een lief quiltje met
hartjes. Prijs: € 39,50 inclusief. materialen voor de top, een werkboekje, koffie/thee met
iets lekkers.

Opgeven kun je via https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/InschrijfformulierMoniQuilt-2022.pdf
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Vriendinnendag:
Vindt je het leuk om samen met vriendinnen of collegae iets voor leuks te doen? Vraag naar
de mogelijkheden in de winkel.
Gewijzigde openingstijden in december:
Wij zijn op donderdagmiddag 23 december geopend en op vrijdag 24 en zaterdag 25
december gesloten.
Ook zijn we op donderdagmiddag 30 december 2021 geopend en op 31 december en 1
januari 2022 gesloten.

Voor de MoniQuilt Stoffenclub kun je je nog opgeven. Vanaf 15 december kunnen we jou dan
iedere twee maanden een gezellige selectie van onze bekende stoffen ontvangen. Zie:
https://moniquilt.nl/abonnement-stoffenclub-3/
Tegenwoordig kun je ons ook volgen op https://www.instagram.com/moniquilt/ : maak je
vriendinnen hiervoor enthousiast. Dat zou ons enorm blij maken.

Graag tot ziens in Kethel.
Monique en Leen
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