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Toelichting cursussen voorjaar 2023 
 
Cursus Huckaback 
Huckaback is een doorstop techniek, die origineel op gerstekorrel weefsel 
gemaakt wordt. Door weefselbosjes op te nemen of juist over te slaan, wordt 
het unieke patroon gewerkt. 
Kleurkeuze is in deze techniek van groot belang. 
De cursus bestaat uit 1 dagdeel. 
Datum: 14 februari 2023 van 9:30 – 12.00 uur 
Materiaal; in overleg met docent 
Locatie : Dorpshuis “De Broeckhof”, W.A. Scholtenweg 18, 9636 BS Zuidbroek 
Cursusgeld: € 40.00 voor leden, € 55.00 voor niet leden. 

Activiteiten seizoen 2022-2023 
Workshop Basisvilten  
Workshop sjaalvilten  
Cursus Huckaback 14 februari 2023 
Cursus Dubbelhaken 1 maart 2023 
Workshop vilten: Hoed, tas, sloffen 
21 maart en 4 april 2023 
Expositie 12 en 13 april 2023 
In de Broeckhof in Zuidbroek 
Thema :” Kunst van Bewegen” en 
“Plastic en ik”  
      

Voor u ligt de eerste Nieuwsdraadjes van 2023.  
Ook de commissie handwerken en textiele 
werkvormen heeft de draad van het seizoen 
inmiddels weer opgepakt. En zijn vooral druk met 
de organisatie van onze expositie op 12 en 13 april 
in de Broeckhof te Zuidbroek. 
Zoals ook al vermeld in de vorige nieuwsbrief 
willen we, als extra element, weer een 
wedstrijdelement toevoegen aan de expositie. Het 
onderwerp hiervoor is gebaseerd op het thema 
“Kunst van bewegen” in combinatie met de actie 
“Plastic en ik”. Wij willen u uitdagen hiermee een 
kunstwerk te maken. Kijk om u heen. Geef plastic 
(afval) een nieuw leven. Dit kan  individueel, of 
samen met leden van uw afdeling of vriendinnen  
van uw handwerkgroep. De kunstwerken zullen 
beoordeeld worden door zowel een professionele, 
als een publieksjury. Voor inspiratie bevelen wij 
de afdelingen aan de toolkit aan te vragen bij het 
PB. (Uw afdeling heeft hierover bericht gehad). 
Daarnaast rekenen op een rijk aanbod van uw 
eigen handwerken. Alle technieken zijn welkom. 
En als u heeft deelgenomen aan één van onze 
cursussen of workshops, zijn we heel nieuwsgierig 
naar de resultaten. 
Verder staan er natuurlijk nog een aantal 
cursussen en workshops op het programma. Zie 
hiervoor ook de website van de provincie. 
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Cursus dubbelhaken, Double face haken 
Een leuke, eenvoudig techniek, waarbij je door het haakwerk twee lagen met 
elkaar verbindt. Door twee min of meer contrasterende kleuren te gebruiken, 
krijg je een mooi effect. 
De cursus bestaat uit 1 dagdeel. 
Datum: 1 maart 2023 van 9:30 – 12:00 uur 
Materiaal: 2 kleuren garen van dezelfde dikte met bijpassende haaknaald 
meenemen. 
Locatie: Weefstuga Wirdum, Rijksweg 19, 9917 PS Wirdum 
Cursusgeld: € 40,00 voor leden, € 55,00 voor niet-leden. 
 
Workshop vilten : Hoed, tas, sloffen 
In deze workshop leer je om een mal heen te vilten en vorma aan te vrengen in 
het viltwerk. Zelf een patroon maken en het ontwerp bedenken vormen de 
basis. Tijdens de workshop kun je kiezen uit het maken van een hoed, tas of 
sloffen.  
De workshop duurt 2 dagdelen. 
Datum: 21 maart en 4 april 2023 vanaf 13.30 uur 
Materiaalkosten: € 20.00 
Locatie: De Leeuwenborg, Pastorieweg 14, Nieuw Scheemda 
Cursusgeld: € 52.50 voor leden; € 67.50 voor niet leden. 
 
 
Voor alle cursussen/workshops geldt: 

- Opgeven bij Hennie ter Veer  
email hennieterveer@live.nl onder vermelding van naam, adres, 
lidnummer, telefoonnummer en cursus . 
telefoonnr 06-20885296 of 0598-422476. 

- Cursusgeld overmaken op NL02RABO038546806 ten name van de 
penningmeester van de Vrouwen van Nu, Geertruida Drenth 

- Materiaalkosten betalen aan de docent. 
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