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Quilt inleveren voor tentoonstelling Trouwkerkje 2017 
 
Dit jaar willen wij een overzichtstentoonstelling organiseren van alle quilts, die cursisten en klanten uit onze 
winkel hebben gemaakt. 

 

Om deze tentoonstelling te kunnen organiseren hebben we jullie quilts nodig.  

 

Met dit formulier kunt u zich opgeven, zodat uw quilt op onze tentoonstelling komt te hangen. 
 
Tentoonstelling gegevens: 
 
De tentoonstelling wordt gehouden in het Trouwkerkje, Van Bergenplein 1, 4871 CD  Etten-Leur. 

Het Trouwkerkje is open op: 
 Maandag 15 mei 2017 van 13:30 - 16:00 uur 

 
 Dinsdag 16 mei t/m zondag 21 mei van 10:00 – 16:00 uur  

 
 

 
Algemene  voorwaarden: 
 

Maximale maat is 2.5 x 2.5 meter. 
Hieronder staan enkele punten voor het inzenden van uw quilt voor onze tentoonstelling. Lees deze goed door 
zodat de verwerking van de quilts makkelijk en soepel kan verlopen. 

1) Bovenkant van de quilt (aan de achterkant) naait u een tunnel waarin u een stevige houten lat schuift 

met aan de uiteinden een groot oogje geschroefd. Het beste is de tunnel aan beide kanten 2 cm korter 
te maken dan de quilt, zodat de oogjes niet opvallen. 

2) Zet op de houten lat uw naam en adres én de naam van de quilt. 
3) Op de quilt moet aan de achterzijde rechtsonder een label, met daarop uw naam en adres en de naam 

van de quilt (eventueel jaartal), worden aangebracht. 
4) Aanleveren in een glad gevoerde stoffen hoes waarop ook weer uw naam staat. Dit om beschadigen 

van uw quilt te voorkomen. Maak de hoes ruim, maar niet zo ruim dat de quilt van de lat afschuift. 

5) U kunt uw quilt voor de tentoonstelling bij ons in de winkel inleveren vanaf maandag 8 mei tot uiterlijk 
zaterdag 13 mei. 

6) Ophalen van uw quilt kan op zondag 21 mei na afloop tentoonstelling 16:00 tot 17:30 uur, of 
maandag 22 mei t/m 27 mei tijdens de openingstijden van de winkel. 

 
 

 

Wij kunnen ± 70 quilts tentoonstellen. Als u mee wilt doen, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar 
leur@quiltshop.nl onder vermelding van de naam van de quilt. In de mail vermeldt u de afmeting van de quilt, 
zodat wij rekening kunnen houden met de ruimte. Als bijlage stuurt u 2 duidelijke foto’s mee: 1 foto van de 
hele quilt, en 1 detailfoto.  
 
Maar let op: Alleen quilts die bij inlevering voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden worden geaccepteerd. 

Wij zullen uw eigendom met uiterste zorg behandelen en tentoonstellen, maar de quilt hangt op uw eigen 
risico. 
 
Bij voorbaat namens alle bezoekers hartelijk dank! 
 
Team Quiltshop “Leur” 
 

Quiltshop “Leur” 
Lange Brugstraat 22 
4871 CP  Etten-Leur 
Tel.: 076-5035599 

Email: Leur@Quiltshop.nl 

Openingstijden  
Maandag  : 13.30 - 17.00 
Dinsdag – Vrijdag : 09.30 - 17.00    

Zaterdag  : 09.30 - 17.00 
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