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Nieuwsbrief Commissie Handwerken en  

Textiele Werkvormen, Overijssel 

 

Hierbij een teken van leven van de handwerkcommissie, ondanks een turbulent jaar zijn we 

er nog!  

We hebben ondertussen een nieuw potentieel lid voor de commissie en zijn in gesprek met 

nog een nieuw commissielid. Al met al een positieve ontwikkelingen voor de commissie. 

 

Op 7 en 8 september 2022 hebben wij een tentoonstelling georganiseerd in Wesepe, de 

quilts hingen in de Nicolaaskerk en al de overige technieken werden geshowd in Het Wapen 

van Wesepe. 

Wij kijken terug op een geslaagd evenement, er waren vele mooie inzendingen en dank zij 

de tentoonstellingscommissie en de vele vrijwilligers was het een lust om te zien! 

De eerste cursussen zijn ook al van start gegaan: Handwerken Plus en Studiegroep Textiel 

hebben beiden de eerste cursusdag er weer op zitten. 

 

Voor het volgende seizoen willen wij o.a. de volgende cursussen gaan aanbieden: 

Haken; breien; macramé; kantklossen; en vilten. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar docenten die daar een cursus en/of workshop in willen geven. 

Mocht je daar zelf zin in hebben of iemand weten die daar belangstelling voor heeft, laat het 

ons dan weten.  

 

Info en opgave voor de cursussen en workshop: 

handwerkcommissie.overijssel@gmail.com  

Elise Kloosterboer  tel: 06-54210336 
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Voor de volgende cursussen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: 

 

 

                                       

 

 

Op vrijdag 9 december willen wij een    

kerstkrans gaan maken: 

van 9.30 tot 11.30 uur        

Kosten €17.50 inclusief materialen en 

koffie. 

Locatie: bij opgave vermeld 

Kimekomi/Patchwork 

 

 

 

Kerstkrans maken 

Cursusleidster: Riek Kroeze                                                   

 

De techniek nu met eigen materialen 
en stofjes. 
Je kunt je eigen ontwerp maken. 
Plaats:  Raalte, Annahuis 
Datum: 30 nov. en 7 dec. 2022 
Tijd:      10-12 uur. 
Kosten:  €24 niet leden €30 
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Met vriendelijke groet. 

Commissie handwerken en textiele werkvormen Overijssel. 

Quilten 

Cur   Cursusleidster: Stien Flipse                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mola techniek uit Midden-Amerika 

Plaats:   Raalte, Annahuis 

Data:     12 en 19 jan., 2 feb. 2023 

Tijd:      9.30-11.30 uur 

Kosten:  €36 niet leden €45  

 

Machinaal Quilten 

  Cursusleidster: Stien Flipse 

  Met de naaimachine leren doorpitten. 

  Plaats:    Raalte, Annahuis 

  Datum:   23 november 2022 

  Tijd:       10 tot 15 uur. Inloop vanaf 9.30 om              

                 om de machines aan te sluiten 

Kosten:   €25 niet leden €30  

   


