
 
 

69e Handwerkexpositie Vrouwen van Nu Drenthe  
Datum: 9 en 10 april 2019 

Openingstijden: dinsdag                10.30 – 17.00 uur.  

    woensdagdag       10.00 – 17.00 uur.  

Locatie: Meursinge, Hoofdstraat 48, 9431 AE Westerbork (rolstoeltoegankelijk en bus 

stopt voor de deur)  

 

Voorwaarden om te mogen exposeren 

 

Wie mogen er exposeren: 

 Leden van Vrouwen van Nu Drenthe 

Wat mag er geëxposeerd worden: 

 Werkstukken gemaakt  n.a.v. de cursussen en workshops van het Kenniscentrum 

Handwerken  

 Werkstukken die onder leiding van een voorwerkster in de afdelingen zijn 

gemaakt. 

 Werkstukken van vrouwen die niet in de cursussen of workshops van het 

Kenniscentrum zijn aangeleerd kunnen, naar beoordeling van de expositie 

manager, uiteraard in goed overleg, worden geëxposeerd. Met uitzondering van 

gekochte pakketten. 

 Voor alle deelnemers geldt, indien zij zonder hulp van een voorwerkster of 

cursusleidster een handwerk inleveren, er een bijdrage van € 5,50 wordt 

gevraagd. 

Inleveren van de werkstukken: 

 Maandag 8 april tussen 8.00 uur en 10.00 uur bij Meursinge te Westerbork zie 

stoepbord achterzijde Meursinge 

Voorwaarden waaraan de in te leveren werkstukken moeten voldoen: 

 Het Kenniscentrum zorgt voor de intekenlijsten.  

Na de CURSISTENCONTACTMORGEN 5 maart  te downloaden van de website 

Vrouwen van Nu Drenthe. www.vrouwenvannu.nl/drenthe 

 Labeltjes voor aan de achterkant van de werkstukken worden verstrekt op de 

cursistencontact-morgen, daarna te verkrijgen, door een aan jezelf geadresseerde 

enveloppe met porto en opgave hoeveelheid, te sturen naar de expo manager Ina 

van Delden, adres zie onderaan deze brief. 

 De werkstukken in duplo noteren op een intekenlijst, zij dienen duidelijk en 

volledig ingevuld te worden. 

 Extra informatie kun je kwijt aan de achterkant van de lijsten. 

 Ieder werkstuk krijgt van ONS EEN AFDELINGSNUMMER 

 De labeltjes vastmaken aan de achterkant aan de RECHTER BOVENZIJDE van 

het werkstuk. Graag zo nodig de touwtjes van de labels inkorten zodat ze aan de 

voorkant niet te zien zijn 

Extra informatie: 

 Er worden geen proeflappen ingenomen tenzij er een werkstuk van is gemaakt. 

 Wees kritisch op de werkstukken die ingeleverd worden.  

 Zorg voor mooie presentatie   

 Houdt je bij binnenkomst aan de aanwijzingen van de expomanager.  

 Er wordt een inname tafel toegewezen en je pakt zelf de doos uit, techniek voor 

techniek. 

 De werkstukken inleveren in STEVIGE DOZEN. Het verpakkingsmateriaal, krijgt 

je weer mee naar huis. Niet in kratten inleveren (we gebruiken de dozen om 

hoogte te creëren tijdens de opbouw). 



 Quilts inleveren met een lat, deze is ook voorzien van een labeltje. Eventueel 

vastplakken met plakband. Is er geen lat dan wordt de quilt neergelegd. 

 Wij behouden ons het recht voor werkstukken die de kwaliteit van de 

tentoonstelling kunnen schaden, niet in te nemen. 

 De werkstukken zijn tijdens de expositie verzekerd, niet in de heen en terugreis!  

De tentoongestelde werkstukken voldoen aan de volgende eisen: 

 Daar, waar het gaat over techniek en afwerking, vormgeving en kleurgebruik, 

kleurverwerking en kleurkeuze wordt het aangeleverd zoals in de cursussen en 

workshops van het Kenniscentrum is aangereikt. 

Afhalen van de werkstukken: 

 Op woensdagdag 10 april vanaf 19.00 uur. DE DEUR BLIJFT TOT DIE TIJD 

GESLOTEN.  

 Om 20.00 uur sluiten wij de deuren zijn er dan nog op te halen spullen 

nemen wij die mee naar huis. Zoek contact met leden van het 

Kenniscentrum 

 

Extra richtlijnen inleveren quilts: 

 De quilt moet aan de achterzijde aan de bovenkant voorzien zijn van een tunnel 

van 10 cm breed voor de lat.  

 Zet de tunnel(s) met wat ruimte aan. Indien de quilt breder is dan 180 cm moet 

de tunnel in het midden onderbroken zijn, zodat een extra schroefoog (= 

bevestigingspunt) kan worden aangebracht. Zo ontstaat een onzichtbare 

ophanging. Hangt de quilt niet vlak? Dan verdient het aanbeveling een tweede 

tunnel, eveneens voorzien van een lat aan te brengen aan de onderzijde van de 

quilt 

 De houten lat moet stevig zijn en aan de uiteinden voorzien van een schroefoog 

(buitendiameter oog minimaal 1,5 cm).  

 De breedte van de lat is 4 cm bij een quilt tot 180 cm breed, 6 cm bij een quilt 

breder dan 180 cm; de dikte is 1,2 cm. 

 De totale lengte van lat en de twee schroefogen moet binnen de breedte van de 

quilt blijven. Zie tekening. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen Vrouwen van Nu Drenthe 

Ina van Delden, expomanager 

Noorderdiep 556 

7876 EE Valthermond 

tel. 0599 661563    

e-mail vandeldenina@gmail.com 
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