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Activiteiten seizoen 2022-2023 
Doe-middag: donderdag 8 
september van 13:30 tot 16:30 
uur in de Broeckhof in 
Zuidbroek. 
Expositie 12 en 13 april 2023 
In de Broeckhof in Zuidbroek 
Thema: Kunst van Bewegen. 
Toegangsprijs € 5 voor leden.  
 € 6 voor niet-leden.  12 april 
open van 13 tot 20 uur en 13 
april van 10 tot 17 uur. Officiële 
opening 12 april om 13:30 uur. 
Noteer al vast de data in uw 
agenda. 
 

Als we deze Nieuwsdraadjes voorbereiden is het 
nog volop vakantietijd. Wij zijn echter al druk 
bezig met de voorbereidingen voor het komende 
seizoen. De eerste vergaderingen hebben we 
alweer gehad. In de nieuwe samenstelling. 
De taken zijn verdeeld. Een paar veranderingen 
die voor u belangrijk zijn.  
Geertruida Drenth is nu onze penningmeester. Als 
u zich wilt aanmelden voor een cursus, workshop 
of een andere activiteit van de commissie 
Handwerken en Textiele Werkvormen doet u dat 
bij Hennie ter Veer, hennieterveer@live.nl, of 
 06 20885296. 
Dat geldt al voor onze eerste activiteit van dit 
seizoen, de Doe middag op donderdag 8 
september. Kosten zijn € 6.50, te betalen aan de 
zaal.Tijdens deze middag zullen de 
cursussen/workshops voor het nieuwe seizoen 
gepresenteerd worden. En Ietje de Graaf zal een 
mysterie workshop verzorgen. Hier heeft u 
inmiddels bericht van gehad. 
Dan nog even over de prachtige windspinners die 
u vorig seizoen gemaakt heeft voor het versieren 
van de zaal tijdens de expositie. Wij hadden het 
plan deze te schenken aan de Hospices in de 
provincie Groningen. We hebben ze allemaal 
aangeschreven. Maar helaas maar 2 reacties 
gehad. 1 positieve en 1 had geen interesse.  Nu is 
onze vraag aan u : “Heeft u, in uw omgeving een 
instelling of iemand, die het leuk vinden om een 
ruimte (binnen of buiten) of te vrolijken” U kunt 
hierbij denken aan een verpleeg- 
/verzorgingshuis, dorpshuis, school, of gewoon 
voor uzelf.    
We zullen de windspinners op 8 september 
meenemen. En wie dat wil, mag een aantal 
meenemen. Om weg te geven of zelf te houden. 
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