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Activiteiten seizoen 2022-2023 
Workshop Basisvilten 29 november 
2022 
Workshop sjaalvilten 13 december 2022 
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  
      

Hierbij de laatste Nieuwsdraadjes van 2022.  
We naderen inmiddels alweer het einde van het 
jaar. Een jaar met verschillende gezichten. Begin 
van het jaar kon en mocht nog veel niet. Gelukkig 
konden er vanaf het voorjaar een aantal 
activiteiten wel doorgaan. Inmiddels loopt het 
seizoen 2022/2023 ook voor de commissie 
handwerken. De cursussen zijn weer van start 
gegaan. Helaas is hiervoor minder belangstelling, 
dan we verwachtten.  We hebben dit jaar o.a. de 
prijzen voor de cursussen aangepast. De prijs is 
berekend op het aantal deelnemers dat mee kan 
doen. En is kostendekkend.  De cursussen worden 
gegeven door professionele docenten, zij krijgen 
een onkostenvergoeding. De zaalhuur en 
koffie/thee is meegenomen in de prijs. Het 
cursusgeld moet worden overgemaakt naar de 
commissie.  Materiaalkosten moeten in enkele 
gevallen nog bij de docent betaald worden. En 
bedenk: Je gaat met een cadeautje voor jezelf en 
nieuwe kennis weer naar huis. 
We willen als extra element aan de expositie weer 
een wedstrijdelement toevoegen. Het onderwerp 
hiervoor is gebaseerd op het thema De kunst van 
bewegen in combinatie met de actie Plastic en ik. 
Hiervan een kunstwerk maken, individueel of met 
de afdeling/handwerkgroep. Dit zal 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.) En 
hier een bijeenkomst aan te besteden.  
Bijgaand vindt u voor inspiratie een kerstengeltje 
om te haken. 
Rest ons om u Fijne Feestdagen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar te wensen. 
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Toelichting cursussen november en december 2023 
 
Basisvilten 
Vilten is een fascinerende techniek. Van pluizige wol creëer je een mooi lapje , 
waar je zelfs vormen mee kan maken. Het vilten van een bloem (3D) of het 
maken van een kussenhoes etc.  
De workshop duurt 1 dagdeel. 
Datum: 29 november 2022 vanaf 13.30 uur 
Materiaalkosten: bloem € 7,50 
Materiaalkosten: kussen € 15,00 
Locatie: De Leeuwenborg, Pastorieweg 14, Nieuw Scheemda 
Cursusgeld: € 40,00 voor leden; € 55,00 voor niet leden 
 
Sjaalvilten 
Bij het sjaalvilten leer je de techniek van het nunovilten. Nunovilten is het heel 
dun leggen van wol.  Door de vele kleurmogelijkheden zijn de resultaten heel 
divers zodat ieder werkstuk uniek is. Er is voor deze workshop geen ervaring 
vereist. De workshop duurt 1 dagdeel. 
Datum: 13 december 2022 vanaf 13.30 uur 
Materiaalkosten: € 30,00 
Locatie: De Leeuwenborg, Pastorieweg 14, Nieuw Scheemda 
Cursusgeld: € 40,00 voor leden; € 55,00 voor niet leden 
 
Informatie over cursussen/workshops vanaf januari 2023 in de volgende 
Nieuwsdraadjes op de site en in de folder. 
 
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
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Patroon Kerst engel 
Wit katoen, hoe dunner , hoe kleiner. 
Hoofd: maak Magische Ring 
In de ring 6 vasten 
Meerderen naar 12 vasten 
Meerderen naar 18 vasten 
2 toeren van 18 vasten 
Minderen naar 12 vasten 
Minderen naar 6 vasten. 
Vleugels: 
In de losse van de 6 vasten , 3 stokjes haken , totaal 18 stokjes 
Op elk stokje , 3 dubbele stokjes haken, totaal 54 dubbele stokjes 
Dan 4 vasten , *1 overslaan , 1 vaste, 1 overslaan, 5 stokjes in de volgende losse dit 5 x 
De 5 de waaier met een halve vaste , vast maken aan de eerste waaier.* 
Dan 8 vasten en * t/m* herhalen 
Rokje: 
In de vaste een stokje haken 16 totaal 
In elk stokje 2 stokjes haken. Nu ook onder de vleugeltjes 2 stokjes haken . 
Totaal 34 stokjes. 
Om de 4 stokjes een v steek maken (2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes) weer 4 stokjes overslaan en 
v steek herhalen. 
De vorige toer herhalen. 
De volgende toer v steek van 3 stokjes. 
De vorige toer herhalen. 
Tussen de v steek , 1 vaste en in de grote opening 6 stokjes 
Hoofdje opvullen na de mindering van 12 steken. 
Van de begin draad een lus op het hoofdje maken en doorsteken in het hoofdje. 

 
Patroon is ook terug te vinde op You Tube, zoek naar Engeltjes haken, Nederlands. 

 
 


