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Lieve quilters,  

De laatste Nieuwsbrief van 2022 alweer. Wij kijken terug op een enerverend, maar 

succesvol jaar. Veel nieuwe klanten hebben we mogen verwelkomen en heel wat workshops en 

cursussen zijn gegeven. De grote klapper was ons eerste MoniQuilt Weekend in Fletcher 

hotel Boschoord in Oisterwijk, dat we het laatste weekend van oktober organiseerden. Het 

succes hiervan leidde direct tot weer nieuwe aanmeldingen voor de volgende weekenden in 

maart en oktober 2023. We bedanken iedereen voor het vertrouwen, de gezelligheid en 

bezoekjes aan onze winkel . Daar doen we het voor ! 

Let op : WINKELSLUITING    

Op zaterdag 31 december 2022 zijn we gesloten, omdat we dan oliebollen bakken…. 

 

WORKSHOPS IN 2022/2023 

Onze Kerst Mysteries zijn dit jaar op vrijdag 16 (VOL), zaterdag 17 (nog enkele plekken 

beschikbaar) en zondag 18 december (VOL). Aanmelden kan via mail info@moniquilt.nl  of 

onderstaande link, dus meld je snel aan voor € 42,50. 

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

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

Voor de MoniQuilt Stoffenclub kun je je nog steeds opgeven. Ontvang iedere twee 

maanden een gezellige selectie van onze bekende stoffen: 

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

Heb jij of wil jij (nog enkele te koop ) de doos voor het maken van de Jane Austen 

coverlet, maar durf je er niet zo goed aan te beginnen ? We starten een JANE 

AUSTEN BEE op woensdag 7 december voor deze quilt, elke 2 weken van 10-12.30 u. 

Bel of app mij op 06 21697854 of stuur een mailtje naar info@moniquilt.nl  
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Onze eerste maanden van 2023 

Op 7 januari 2023 start de eerstvolgende Basiscursus Patchwork en Quilten. De 

overige vier data voor deze cursus zijn 21 januari, 4 en 18 februari en 4 maart. 

Inschrijven via: https://moniquilt.nl/basiscursus-quilt-flyer-basiscursus-2023-1/ 

 

Singertje Feather Weight  

Op 28 januari komt Francis Gortmaker van ’t Singerwinkeltje uit Purmerend naar 

onze winkel voor haar workshop Onderhoud en Gebruik van de Singer Feather 

Weight. Na de lunch geeft Francis een workshop om een leuk tasje te maken. 

De kosten voor deze workshop bedragen € 59,-. Daarvoor ontvang je  koffie, thee 

met iets lekkers en een gezellige lunch. 

 

Vouwtechniek Ster  

Op 1 februari 2023 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 € 55,00 inclusief de 

materialen voor de kartonnage doos, koffie/thee en een gezellige lunch. Gebruik van 

je eigen stoffen; de benodigdhedenlijst hiervoor ontvang je na betaling.  

https://moniquilt.nl/basiscursus-quilt-flyer-basiscursus-2023-1/
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Poppenhuis Quiltwinkeltje 

Omdat er veel vraag is naar de poppenhuizen, die in de winkel staan, hebben we 

besloten om een 2-daagse cursus te geven om je eigen poppenhuis-quiltwinkeltje te 

maken. Van echt hout maken we een stoffenkast, een balie, een tafeltje, poefje, 

maken we rolletjes stof, mandjes ed. en natuurlijk maken we miniquiltjes om op te 

hangen. 

Inbegrepen: houten kistje, alle voorgezaagd hout, mini snijmat, mini liniaal, patronen 

voor mini -quiltjes en mandjes ed.  

2 daagse : Zaterdag 11 en 25 februari van 13.00-16.00 uur, incl koffie 

thee/lekkers en ook alle bovenstaande materialen  € 99,00. Deze workshop is 

VOL. 

Omdat deze workshop in februari al is volgeboekt, hebben we ook voor maart 

dezelfde workshop gepland.  

2 daagse : Zaterdag 11 en 25 maart van 13.00-16.00 uur, incl koffie thee/lekkers 

en ook alle bovenstaande materialen  € 99,00. 

Ook wanneer een workshop is volgeboekt, is opgeven mogelijk. Wij plaatsen je dan op 

een reservelijst. 
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In het weekend van 17 t/m 19 maart 2023 houden wij weer ons gezellige 

Quiltweekend in hotel Boschoord in Oisterwijk. Opgeven kan nu al via een mail naar 

info@moniquilt.nl onder vermelding van naam, mailadres, telefoonnummer en welke 

kamer je wenst (1 – of 2 persoons en met wie). 

Prijs voor 3 dagen hotelverblijf, incl 2 x ontbijtbuffet, 1x lunch, 2x lunchbuffet, 2 x 

3 gangen keuze-diner, onbeperkt koffie/thee  en workshop.Natuurlijk kun je ook aan 

je eigen quilt werken ,met of zonder naaimachine. 

€ 329,- per persoon, op basis van 2 persoonskamer   Toeslag 1 pers. Kamer € 70,- 

Bekijk de flyer hier : https://moniquilt.nl/beschrijving-quiltweekend-2/ 

Ook voor het weekend van 27 t/m 29 oktober is inschrijven al mogelijk. 

Quiltbeurs in De Broodfabriek in Rijswijk 
Van 13 t/m 15 april 2023 is onze winkel gesloten, omdat wij dan op de Quiltbeurs  

zullen staan. 

 

Wij wensen jullie en je dierbaren een Fijne Kerst en een gezond en voorspoedig 

2023 met veel Quiltplezier. 

Monique en Leen 
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