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Activiteiten seizoen 2022-2023 
Cursussen: 
Dubbelhaken 
Kroonluchter haken 
Ecoprinten 
Basisvilten 
Sjaalvilten 
Vilten: Hoed, tas, sloffen 
Bandweven  
Quilten 
Mor Astrup 
Huckaback 
Leren sokken breien 
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 

We kunnen terugkijken op een geslaagde opening  
van het handwerkseizoen 2022/2023. Op 8 
september mochten we 26 dames begroeten 
tijdens onze doe-middag.  
De docenten hebben uitleg gegeven over de 
cursussen/workshops voor dit seizoen. 
En we konden de nieuwe folder presenteren. U 
heeft inmiddels zowel digitaal als via uw afdeling 
hiervan kennis kunnen nemen. In de folder vindt u 
alle informatie over de activiteiten van de 
commissie Handwerken en Textiele Werkvormen.  
Ietje de Graaf heeft een workshop verzorgd, 
waarbij we geleerd hebben hoe je een Dorset 
Button maakt. Best pittig, maar uiteindelijk is toch 
iedereen met een resultaat naar huis gegaan. 
We willen graag weer een wedstrijd verbinden 
aan de Expositie in april. U hoort hier zo snel 
mogelijk meer over. Tips zijn van harte welkom via 
ons mailadres 
vvn.handwerken.groningen@gmail.com.  
Onze agenda is ook terug te vinden via de website 
van de Vrouwen van Nu/provincie Groningen. 
Voor alle cursussen geldt : 
Opgave bij  
Hennie ter Veer, bij voorkeur per mail :  
hennieterveer@live.nl, o.v.v. naam, adres, 
lidnummer, telefoonnummer gewenste cursus en 
locatie. 
Cursusgeld overmaken naar : 
NL02RABO0385746806 tnv Vrouwen van Nu, 
Geertruida Drenth. 
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Cursussen in oktober 
5 oktober 2022 
Kroonluchter Haken 
Tijd : 09:30 – 12:00 uur 
Locatie: Weefstuga Wirdum, Rijksweg 19, 9917 PS Wirdum 
Kosten: € 40,00 voor leden € 55 voor niet-leden + Materiaalkosten €15 , zelf meenemen katoen in de 
kleur die je mooi vindt. 
 
11 oktober 2022 
Mor Astrup 
Hierbij wordt op twee pennen alleen recht gebreid, Er worden 2 kleuren gebruikt maar steeds met 
één kleur gewerkt, Door zo nu en dan een steek af te halen, ontstaat het patroon. De techniek is 
door Mor (=moeder) Astrup bekend geworden, die lekkere warme sjaals voor “haar” weeskinderen 
breide. 
Tijd : 9:30 = 12:00 uur 
Materiaal : 2 breinaalden en garen 
Locatie : Dorpshuis “De Broeckhof”, W.A. Scholtenweg 18, 9636 BS Zuidbroek 
Kosten : € 40 voor leden, € 55 voor niet-leden. 
 
12,19,26 oktober, 2, 9 en 16 november 2022 
Quilten voor beginners. 
Quilten of doorpitten is een handwerktechniek waarbij meerder lagen textiel met een doorstiksteek 
op elkaar genaaid worden. Het resultaat is een quilt 
Cursusgeld : € 102,50 voor leden en € 117,50 voor niet-leden. 
Materiaalkosten in overleg met de docent 
Locatie: De Broeckhof, Zuidbroek of Weefstuga, Wirdum. Voorkeur doorgeven bij opgave 
 

 

 

 

 

 

 


