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Nieuwsbrief Minewood Quilting
www.minewood.nl

30 december 2010

Aan het einde van het jaar stuur ik jullie nog wat laatste nieuwtjes. Volgende week zijn
we vanwege vakantie een weekje gesloten. Maandag 10 januari 2011 zijn we er weer om
met veel plezier aan een nieuw quiltjaar te beginnen! Je kunt in de webwinkel gewoon
bestellingen plaatsen, ze gaan vanaf 10 januari de deur uit.
Ik wens jullie allemaal een goede jaarwisseling en een heel gelukkig, gezond en creatief
2011!

Open Dag: presentatie cursussen en workshops en opruiming
We gaan van start met een Open Dag op vrijdag 14 januari, van 10—15 u. Je kunt de
voorbeelden zien van het nieuwe cursusprogramma, dat inmiddels ook op de website
staat, en rondneuzen in onze grote opruiming! We moeten ruimte maken om nieuwe
stoffen en producten een plekje te geven, dus veel stoffen (o.a. kerststoffen) gaan
eruit met 50% korting. Verder geldt voor alle fat quarters (50 x 55 cm): 5 halen, de 6e
gratis (de goedkoopste gratis).  Er zullen ook veel tweedehands quilttijdschriften zijn
voor een klein prijsje. Koffie en thee staat klaar, dus kom gezellig langs!

Nieuwste patroon in de From Marti and Me Club
De From Marti and Me Club is erg populair. Een lidmaatschap levert je veel voordeel
op: een maandelijks gratis patroon met meerdere projecten van gemiddeld 30 pagina’s,
inclusief Nederlandse vertaling, en 20% korting op de zgn. ‘Tool of the Month’. Bij ie-
der patroon staat een liniaal of set malletjes van Marti Mi-
chell centraal, waarmee het patroon eenvoudig, snel en precies
gemaakt kan worden. Per kwartaal zijn de kosten € 15 voor le-
den die in Houten het patroon komen ophalen, en € 19,25
via de post (in Nederland). De patronen zijn ook los verkrijg-
baar (€ 7,50 per stuk). Je kunt op ieder moment van het jaar
instappen in de club. Je kunt je aanmelden via de website, on-
der From Marti and Me Club. Je kunt ook een mailtje sturen
naar info@minewood.nl.
Het lopende patroon is Evening Stars, een patroon waarin je
met een eenvoudige constructie overlappende sterren krijgt.
Het is erg geschikt om veel verschillende stofjes in te gebrui-
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ken. Als je nu lid wordt, is dit het eerste patroon van je lidmaatschap. Ook niet-leden
kunnen het patroon kopen, het kost dan € 7,50. We hebben een stoffenpakket gemaakt
in warme kleuren, met genoeg stofjes voor de bovenkant en de afwerkbies. Het pakket
kost € 45.

Nieuwe Marti Michell producten
We hebben weer wat nieuwe Marti Michell producten in de collectie opgenomen. Met
de Sashings Stars Set, kun je op de kruispunten van sashings (tussenstroken) tussen
blokken verschillende sterren maken. De set is geschikt voor verschillende breedtes
sashings en je kunt sterren maken met lange en korte punten. De set kost € 21,00.
Een ander nieuwtje is de Multi-Size Kite Ruler. Met deze liniaal kun je blokken maken
waarin de vliegervorm (Kite) voorkomt. Hij past goed bij de Kaleido-linialen. Hij kost
€ 18,25.  Met Template set S (€ 18,50) kun je 5 patch blokken maken in de maat 6
inch.  Handig als je blokjes uit het boek Farmer’s Wife Sampler Quilt of Sylvia’s Bridal
Sampler wilt maken.  En we hebben nu ook de Hexagon liniaal (€ 21,00), waarmee je
zeshoeken in zes verschillende maten kunt snijden, van 2 tot 4,5 inch. Het Inner City
patroon (€ 7,00) dat je met de 2,5 inch Stripper Set kunt maken hebben we ook binnen
gekregen. Op de foto’s van het bezoek van Marti Michell kun je hem zien, ze had voor-
beelden in twee maten bij zich.
Je vindt deze producten in de afdeling Marti Michell linialen, templates en boeken
en in de afdeling NIEUW.

Patchwork & Quiltdagen
Op 11, 12 en 13 februari 2011 zijn de Patchwork & Quiltdagen weer. Dit keer niet meer
in Rijswijk, maar in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen (tussen Haarlem, Heemstede
en Schiphol). We staan er met een standje en het zou leuk zijn als we elkaar daar te-
gen zouden komen. De openingstijden zijn van 10—17 u en de toegang is € 8.
Er zijn tentoonstellingen met quilts van Mariet Soethout—Mous, Ingrid van der
Harst—Govers (Supergoof, bekend van haar weblog www.supergoof.web-log.nl), ART-
for12 (een internet quiltgroep die uit 12 personen bestaat), Quilts uit Oekraïne en de
quilts van de internationale quiltwedstrijd met als thema ‘Quand les matières se
recontrent’ van de 16e Carrefour Europeén du Patchwork in Val d’Argent.
Er is                                                                                                             ieder uur
een lezing of presentatie. En natuurlijk veel winkeltjes!

Bezoek Minewood Quilting op donderdag of vrijdag
Steeds meer klanten maken gebruik van de mogelijkheid om Minewood Quilting op af-
spraak op donderdag of vrijdag te bezoeken. Onze webwinkel en cursusruimte is aan
huis, en daarom hebben we geen reguliere openingstijden. Wil je een keer langskomen,
dan ben je van harte welkom op donderdag of vrijdag, maar bel of mail eerst even om
een afspraak te maken.

Veel quiltplezier!

Agnes Mijnhout
Vuurvlinderberm 36 info@minewood.nl
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