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Activiteiten seizoen 2021-2022 
Fair Isle Polswarmer breien 
Patchwork en applicatie 
Macramé 
Bandweven 
Doorstoppen 
Dubbelhaken 
Expositie 13 en 14 april 2022  
In de Broeckhof in Zuidbroek 
Thema : Kunst van Bewegen en 
Wereldvrouwen. Toegang 
gratis voor iedereen. Beide 
dagen  open van 10 tot 17 uur. 
 
OPROEP NIEUW COMMISSIELID 
De commissie is op zoek naar 
een enthousiast lid. 
Laat ons, voor het behoud van 

onze hobby, samen de 

schouders eronder zetten. 

 

Hierbij de eerste Nieuwsdraadjes van 2022.  
Zoals het nu lijkt, kan de Expositie op woensdag 
13 en donderdag 14 april 2022, in de Broeckhof in 
Zuidbroek dit jaar doorgaan. De toegang tot de 
Expositie is dit jaar gratis, dankzij een financiële 
bijdrage van het PB. We willen de zaal aankleden 
met zoveel mogelijk, door de leden gehaakte, 
windspinners of windslingers. Hiervoor zijn al een 
groot aantal gemaakt. Daar zijn we erg blij mee. 
Maar er kunnen altijd nog meer bij. We hebben 
inmiddels besloten dat we, na de Expositie, deze 
zullen schenken aan goede doelen. Hierbij denken 
we aan de verschillende Hospices en andere 
instellingen in onze provincie. Als er bij u in de 
omgeving interesse voor is, geef dit dan door aan 
de commissie. Dit kan via onze email adres 
vvn.handwerken.groningen@gmail.com.  
De windspinners kunt u, samen met de andere 
werkstukken voor de Expositie inleveren op 
dinsdag 12 april 2022 bij de Broeckhof tussen 
14:00 en 16:00 uur. De werkstukken graag 
voorzien van naam en afdeling. Deze kunnen na 
afloop van de Expositie op 14 april vanaf 17:00 uur 
weer opgehaald worden. Het thema van dit jaar is 
Kunst van Bewegen. Maar ook werkstukken die 
bedoeld waren voor de expositie van 2 jaar 
geleden, met het thema Wereldvrouwen, mogen 
voor deze Expositie ingeleverd worden.  
 

 Geplande workshops/cursussen: 
Dubbel haken door Hilda Schipper 
Donderdag 3 maart 2022 
Tijd: 09:30 – 11:30 uur. 
Rijksweg 19, Wirdum 
Opgave voor 24 februari 2022. 
Kosten € 12.50 
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar. Meenemen garen in 2 contrasterende kleuren met bijpassende 
haaknaald. 
Voor alle workshops en cursussen geldt: 
*Opgave en betaling voor de start van activiteit 
*Opgave via email : keessikkema78@gmail.com of per telefoon 0596-516323 
*Betalen via bankrekeningnr. NL02RABO0385746806. 
  o.v.v. titel cursus/workshop, naam, adres, emailadres, telefoonnummer 
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