
Nieuwsbrief najaar 2018
Nu de herfst 2018 toch echt lijkt te
beginnen is het tijd om inspiratie op
te doen voor een heerlijk nieuw
quiltseizoen. 

Een straat vol geheimen 
Half november start de nieuwe
mysteryquilt ‘Een straat vol
geheimen’. Geschikt voor beginners
en pure ontspanning voor ervaren
quiltsters. Klik hier voor meer
informatie. 

Nieuwe patronen 
Natuurlijk verschijnt er af en toe een
nieuw patroon. Deze zomer is
bijvoorbeeld de eenhoorn er
bijgekomen. Daar heb ik al heel wat

Mysteryquilt
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(groot)moeders en (klein)dochters
blij mee kunnen maken. 
 
Kalender 
Samen met Corrina van Funny
Button heb ik een leuke kalender
ontwikkeld. We hebben een houten
plank ontworpen, waarop telkens
een ander miniquiltje met grappige
knopen bevestigd kan worden.
Onder het quiltje komen de
kalenderbladen: een planner of een
verjaardagskalender. Voor ieder
seizoen of iedere maand hebben we
een passend quiltje. 
  
Agenda 
Van vrijdag 9 november tot en met
zondag 11 november zijn we op de
Handwerkbeurs in Gent. 
Van donderdag 15 november tot en
met zaterdag 17 november zijn we te
vinden in de Brabanthallen in Den
Bosch, op de Handwerk- en
Quiltdagen. 
  
Cursus machinaal quilten met
Westalee mallen 
Op donderdag 29 november komt
Greetje Hein een workshop
machinaal quilten met Westalee
mallen geven. Met Westalee mallen
kun je zonder problemen en zonder
aftekenen prachtige patronen
doorstikken op de naaimachine. Klik
hier voor meer informatie en
inschrijven. 
  
Privacy 
Ook wij moeten voldoen aan de

Eenhoorn

Kalender
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nieuwe richtlijnen op het gebied van
privacy. Helaas is ons dat bij het
versturen van deze nieuwsbrief nog
niet helemaal gelukt. Onze excuses
daarvoor. Wilt u onze nieuwsbrief
niet meer ontvangen, dan kunt u zich
hieronder afmelden. Ons privacy
statement is hier te lezen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Maaike Bakker 
 

Een warme kerst: december

genaaid met Westalee mallen
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