
OPEN-QUILT-ATELIER 
Het open quilt atelier is een maandelijkse bijeenkomst van de vereniging 
Veldhovense Rainbow Quilters. 
 
Wat is het "Open-Quilt-Atelier"? 
Dit is een informeel samenkomen van allerlei mensen die geïnteresseerd zijn in patchwork en 
quilten. 
 
Wat is er te doen? 
U kunt er van gedachten wisselen met andere quilters. 
U kunt er tijdens de "show and tell" uw quilts showen, ideeën opdoen en andermans quilts 
bewonderen. 
U kunt problemen aan de orde stellen i.v.m. een quilt in wording. 
U kunt suggesties doen, vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere quilters. 
U kunt er deskundig advies krijgen van mij of andere quilters. 
U kunt er een gróót aantal boeken /tijdschriften inzien m.b.t. patchwork/quilten. 
U kunt boeken/tijdschriften/quiltmallen en zeefdrukken lenen als u lid bent van de vereniging. 
U kunt met gesloten beurs stoffen ruilen bij de stoffenruilmand. 
U kunt afhankelijk van het activiteitenprogramma deelnemen aan de desbetreffende activiteit. 
U kunt ook gewoon gezellig komen kletsen over patchwork / quilten. 
 
Wat is de doelstelling? 
Mensen te stimuleren, motiveren en ondersteunen om creatief actief te zijn en te blijven op het 
gebied van patchwork en quilten. Verder om het patchwork/quilten te ontplooien en promoten. 
 
Wie mag er komen? 
Iedereen die geïnteresseerd is in patchwork en quilten. 
 
Wanneer is het? 
Iedere 1e maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus [vakantie].  
Valt op de 1e maandag van de maand een feestdag dan de 2e maandag van de maand. 
 
Waar is het? 
In de  zaal van 't Patronaat, Blaarthemseweg 18, 5502 JV Veldhoven [Zeelst].  
Tel: 040-2962706 
 
Wat zijn de kosten? 
Voor leden gratis. De bijdrage voor de eerste 2 kennismakingsbezoeken van aspirant-leden  
bedraagt  € 2,50  per keer. Mocht u daarna besluiten lid te worden, dan worden deze bijdrage 
verrekend met de jaarlijkse contributie van € 25,--. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
Hoe kunt u lid worden van de Veldhovense Rainbow Quilters? 
Druk een inschrijfformulier af (staat op de website) en stuur die (ingevuld) naar de secretaris. 
Of vraag een inschrijfformulier aan bij onze secretaris via email: 
veldhovenserainbowquilters@gmail.com of telefonisch bij mevr. P. van Dijk: 040-2524509 
Kijk voor verdere informatie op onze website www.veldhovenserainbowquilters.nl 

 

Bij deze nodig ik u uit voor het "Open-Quilt-Atelier", u bent van harte welkom. 
Veel creatieve groeten en tot ziens! 
Namens het bestuur,  Wilma Meulenbroeks-van Ham [voorzitter VRQ] 
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