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Lieve quilters,  

Jullie hebben wel gemerkt dat dit voorjaar geen Nieuwsbrief is verschenen en weten dat dit 

niet onze gewoonte is. We hebben nu samen de draad weer opgepakt en gaan er weer ‘full 

speed’ tegenaan. Langs deze weg danken wij jullie nogmaals voor alle lieve kaarten, bloemen, 

schouderklopjes en overige attenties: het was hartverwarmend om te merken dat jullie 

allemaal zo hebben meegeleefd in de afgelopen maanden. Veel dank! 

Onze gedachten zijn momenteel ook bij die lieve quiltsters, die het zelf nu ook moeilijk 

hebben of gehad. We ervaren allemaal dat het hebben van een leuke gezamenlijke hobby 

zoveel meer te bieden heeft dan individuele activiteiten.  

We hebben al een aantal leuke workshops in dit voorjaar gehouden, maar de vraag blijft 

onverminderd groot en leidde tot onderstaande overzicht. 

Verder zijn we in gesprek met enkele lesgevenden om in de komende tijd workshops in 

Machine Quilten (Anne Lillholm) en Collage Quilten (Marijke van Welzen) te 

verzorgen. 

Als je daar belangstelling voor hebt, kun je dat nu al aan ons doorgeven.  

VAKANTIESLUITING :  Van 22 t/m 31 augustus 2022 zijn we gesloten en verwerken 

in die periode ook geen verzoeken en bestellingen. 

 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS IN 2022 

Cursussen 

De tweede Basiscursus is inmiddels in volle gang en nadert haar einde (18 juni). Voor 17  

september staat het begin van de eerstvolgende Basiscursus Patchwork en Quilten gepland. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Zie https://moniquilt.nl/workshops/ 

 

 

https://moniquilt.nl/workshops/
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Workshops 

Op dinsdag 21 juni 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 

uur werken we aan dit leuke quiltje. Prijs: € 35,- inclusief materialen, koffie en thee met 

wat lekkers. 

 

 

Op zaterdag 25 juni 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. 
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In de herhaling: maak een landschapsquiltje. Vorige keren was iedereen erg enthousiast, dus 

op zaterdag 2 juli a.s. van 13.00-16.00 uur, maak je met je eigen naaimachine (kan ook een 

Singertje FW zijn) nogmaals deze leuke quiltjes.  

De prijs is € 42,50 Incl. koffie/thee/lekkers en materialen om 2 kleine quiltjes te maken. 

De lijstjes zijn niet inbegrepen. 

       

 

Op zaterdag 3 september a.s. van 10.00 u tot 15.30 u geeft Marijke van Welzen 

(bekend van de internationale tentoonstellingen met prachtige geborduurde jassen) de 

workshop Collage Quilten. Wij verzorgen een gezellige lunch, koffie en thee en de H250. 

Je verwerkt je eigen scraplapjes met mooie bloemen en blaadjes tot een prachtig gekleurde 

collage, die je op kleding kunt verwerken, op tassen of in een quiltblok.  Prijs: € 59,50.  

Na opgave en betaling ontvang je van ons de lesbrief met benodigdheden. Je kunt zowel met 

de hand als met je eigen naaimachine werken. Minimaal aantal deelnemers is 8. 
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Enkele voorbeelden van Marijke zijn: 

   

 

Op zaterdag 10 september a.s. van 10.00 u tot 15.30 u maken we een ster uit het boek 

van Edyta Sitar.. Je gebruikt je eigen stoffen. Natuurlijk is het door ons gebruikte pakket 

in de winkel verkrijgbaar. Kosten voor de workshop € 45,- , inclusief koffie, thee en een 

gezellige lunch. Benodigdheden: eigen naaimachine en het boek van Edyta Sitar. Na de 

betaling ontvang je de voorbereidende instructies voor de workshop. 
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Vouwtechniek Ster 

Op 21 september 2022 is er van 10.00 u tot 15.00 u een workshop vouwtechniek. We 

maken een ster die we vervolgens verwerken in de deksel van een mooie doos, waarin je al je 

mooie quiltblokken kan bewaren. De prijs is € 49,95 inclusief alle materialen voor de doos, 

koffie/thee en een gezellige lunch. Gebruik je eigen stoffen; de benodigdhedenlijst hiervoor  

ontvang je na betaling.  

 

 

Patchen op de naaimachine :je maakt een leuke quilt: De workshop (datum volgt nog) duurt 

van 10.00 u tot 15.00 u en je hebt daarbij je eigen naaimachine nodig. Prijs van de workshop 

is € 62,50 inclusief stoffenpakket voor de top, koffie/thee en een gezellige lunch. 

 De Vrolijke Vierkantjes 
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Onze Kerst Mysteries zijn dit jaar op 16, 17 en 18 december. Je kunt je hiervoor 

alvast inschrijven. Prijs: € 42,50 

Opgeven voor alle activiteiten kun je via https://moniquilt.nl/wp-

content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2022.pdf 

Vriendinnendag: 
Vindt je het gezellig om samen met vriendinnen of collegae iets leuks te doen? Vraag naar de 

mogelijkheden in de winkel.  

Voor de MoniQuilt Stoffenclub kun je je nog steeds opgeven. Vanaf 15 augustus kun je 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/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2022.pdf
https://moniquilt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier-MoniQuilt-2022.pdf
https://moniquilt.nl/abonnement-stoffenclub-3/

