
   

   

 

   

   

 
   

   

 
 

WIJ GAAN BORDUREN MET DE BUREN 
Het is nog onzeker of we dit jaar nog kunnen deelnemen aan een fysieke cursus of workshop. 
Wel zeker is dat het digitaal wel kan. 
 
Daarom organiseert het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen een digitale cursus 
borduren met het thema: “EIGEN DORP OF STAD IN BEELD” 
Met ondersteuning van een digitale borduurspecial en een telefonisch vragenuurtje. 
                                      



  
 
BEN JIJ EEN VROUW: 
* die lid is van de vereniging Vrouwen van Nu 
* die woont in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel of Gelderland 
* die bekend is – en ervaring heeft met meerdere handwerktechnieken en 
   daarmee naar eigen inzicht kan experimenteren 
* die tijdens de gehele cursus aktief haar ideeën en vorderingen met anderen 
   wil delen 
* die daar tijd en energie voor heeft 
* die goed overweg kan met een computer 
* die duidelijke foto’s van haar werk kan maken en deze digitaal kan 
   verzenden, eventueel met hulp van anderen 
* die als handwerkster nu al staat te popelen om mee te doen aan een cursus die past 
   in deze tijd. 
  
Grijp dan je kans en meld je vóór 1 juli 2021 aan voor de cursus die duurt 
van september 2021 tot en met januari 2022, waarvan de kosten € 30,00 bedragen. 
  
  
Met vragen over de cursus kun je bellen met de docenten: 
Mary Fennema tel. 0592 241855 
Gea Turksema tel. 0592 272717 
 
Voor overige vragen kun je bellen met de cursuscoördinator  
Taetske Dekker tel. 0593526012 
  
  

   

OPGAVE 
via de e-mail cursussenkhtw@gmail.com met vermelding van de volgende gegevens 
naam ....................................... 
voornaam ................................. 
adres ........................................ 
postcode ................................... 
woonplaats ............................... 
provincie .................................. 
telefoonnummer ........-.............. 
mobile nummer .....-................... 
e-mailadres .............................. 
  

   

 
   

   

 

BETALEN  
op bankrekening NL85RABO 0363371001 tnv NBVP, Vrouwen van Nu. 
Duidelijk vermelden: je naam en het thema van de cursus "Eigen dorp of stad in beeld" 
 
Als je opgave en betaling vóór 1 juli 2021 binnen is ben je deelnemer aan de cursus en krijg je 
het cursusplan met de spelregels en les 1 in september via de mail toegezonden. 
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