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Activiteiten seizoen 2022-2023 
Workshop Basisvilten  
Workshop sjaalvilten  
Cursus Huckaback  
Cursus Dubbelhaken  
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”  
      

Deze Nieuwsdraadjes bestaat grotendeels uit 
informatie over de komende Expositie. 
Zoals inmiddels bekend vindt de Expositie dit jaar 
plaats op woensdag 12 en donderdag 13 april in 
Dorpscentrum de Broeckhof, W.A. Scholtensweg 
18 in Zuidbroek.  
De openingstijden zijn voor de woensdag van 
13:30 tot 19:00 en donderdag van 10:00 tot 16:00 
uur. Inloop woensdag vanaf 13:00 uur. 
Toegangsprijs is voor iedereen € 5.00. Let Op 
Werkstukken kunnen woensdag 12 april 
ingeleverd worden tussen 10:00 en 11:30 uur. Dit 
in tegenstelling tot eerdere berichten. We kunnen 
n.l. 11 april niet terecht in de Broeckhof. 
De opening op 12 april zal verricht worden door 
Vonne Spek. Zij is bekend van Vonnes Creaties, 
haar YouTube kanaal, waarop zij meer dan 530 
tutorials heeft gedeeld. We denken dat veel 
Vrouwen van Nu, net als wij, fan van haar creaties 
zijn. En ook haar tutorials volgen, waar zij heel 
duidelijk haak- en breitechnieken uitlegt en laat 
zien. Heeft u één of meerdere van deze tutorials 
gevolgd, met als resultaat een mooi werkstuk, dan 
bent u van harte uitgenodigd om deze te laten 
zien tijdens de Expositie. 
Zoals ook al vermeld in de vorige nieuwsbrief 
hebben we een wedstrijdelement toegevoegd. 
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. 
 

 



NIEUWSDRAADJES 
 
                                                                             
Nieuwsbrief maart/april 2023 
 
 
Toelichting cursussen voorjaar 2023 
 
 
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. 

mailto:hennieterveer@live.nl

