
Expositie 2017 van de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen. 

De Handwerkexpositie, met het thema BEWEGING, is op 28, 29 en 30 maart gehouden in 

MFC De Wier in Ureterp. Dinsdagmorgen om 10.00 uur konden de commissieleden een 

groot aantal genodigden verwelkomen voor de opening, die werd verricht door Nely 

Jukema. 

Onze voorzitter, Reinie Feenstra, heette de aanwezige dames van harte welkom op deze 

feestelijke morgen. Dit jaar zijn de ingeleverde werkstukken niet meer gekeurd en het 

was dus extra spannend hoeveel werkstukken er zouden worden ingeleverd. De 

handwerksters hadden ook deze keer weer hele mooie werkstukken gemaakt. Er zijn 288 

werkstukken ingeleverd door 35 afdelingen en 137 handwerksters in maar liefst 37 

verschillende technieken.  

Reinie vroeg in haar openingswoord aandacht voor de evaluatie van de expositie op 13 

april, een nabespreking met de voorwerksters van de handwerkgroepen. Het thema voor 

volgend jaar is ONTMOETING.   

De dames die afgelopen jaar een cursus hebben gegeven, werden bedankt voor het 

doorgeven van diverse technieken en kregen een bloemetje aangeboden door de 

commissie. 

Na een kopje koffie kreeg Nely Jukema het woord. Nely vond het een hele eer om deze 

handwerk expositie te openen, zij is zelf ook een handwerkster. Nely vond het thema 

‘beweging’ een uitdaging, want welke kant kies je voor je werkstuk? Het thema past 

helemaal in deze tijd, want zolang de mens op de aarde leeft, is deze meegegaan in de 

beweging. Ook voor ons als handwerksters binnen Vrouwen van Nu is het belangrijk om 

ons op sociale media te profileren, omdat je daarmee een grote groep vrouwen, die ook 

graag handwerkt, bereikt. 

Reinie bedankte Nely voor haar mooie openingswoord; daarna kreeg zij de eerste vlag 

van een lange lijn met vlaggen, die door onze handwerksters zijn gemaakt en namen de 

aanwezigen met elkaar deze vlaggenlijn mee naar de zaal waar Nely de opening 

verrichtte. 

Er zijn 400 bezoekers geweest in Ureterp en wij hebben veel complimenten gehad van de 

bezoekers over de mooi expositie! 

Op de website van Vrouwen van Nu Fryslân staat een mooie fotoreportage. 

Cursusaanbod 2017-2018: 

Quilten met Ina    Workshops:  

Quilten met Roos    Tunisch haken            

Quilten met Appie    Kerstworkshop  

Naaldschilderen 

Kantklossen                                     

Textielkunst    

Doorstoppen 


