
12 april 2019 

Naar de zandsculpturen en het borduurmuseum 

Vrijdag 12 april om precies kwart voor negen komt de touringcar van Ten 

Heuveltours bij Kuik op de Brink voor rijden. De chauffeur heet Henk. Daar staat 
een groep van 39 Vrouwen  van Nu klaar om in te stappen voor hun dagje uit. 

De trip georganiseerd door de reiscommissie van de Vrouwen van Nu afd. Ruinen 

bestaande uit Hilly Liezen, Roeffie ter Meer, Grietje Slagter en Coba Warnders 
gaat naar Garderen en Barneveld. Coba kon helaas de reis niet zelf meemaken. 

In  Garderen wordt een bezoek gebracht aan het Veluws Zandsculpturenfestijn. 

Kunstenaars “ zandcarvers” genaamd uit de hele wereld zijn de afgelopen 
maanden bezig geweest met de kunstwerken van zand. Het thema dit jaar is 

“reis om de wereld”. 
Als bezoeker word je meegenomen in de duik onderwaterwereld en op safari met 

Afrikaanse dieren. 
Verder zijn er sculpturen van de grootste, hoogste of meest bijzondere 
gebouwen in de wereld, het Wilde Westen, legendarische routes bijv. de 

Zijderoute en Route 66, de mooiste pleinen, de meest romantische plekken, 
bekende ruïnes, spraakmakende staatshoofden en nog veel meer. 

Voordat al dat moois gezien gaat worden, is er koffie met appeltaart en na de 
bezichtiging wordt er een lunch geserveerd, tijdens welke de magen gevuld en 

de lijven verwarmd worden en dat is nodig, want buiten is het behoorlijk fris. 
Binnen brandt gelukkig de kachel. 

Na de lunch is er nog tijd over voor verdere bezichtiging van het festijn  of een 

bezoek aan de bijbehorende winkel. 

Om twee uur vertrekt de bus naar Barneveld. Chauffeur Henk maakt er een 

toeristisch tochtje van.  

In Barneveld staat een bezoek aan een borduurmuseum op het programma. Het 
is het enige museum in Nederland waar zoveel verschillende borduurwerken te 

zien zijn. 

De naam is heel toepasselijk “ Het losse steekje”. 

Er is echter nog een uitleg mogelijk van die naam. Van de man die 29 jaar 
geleden begon met het verzamelen van borduurwerken werd gedacht dat er een 
steekje los zat bij hem. Maar hij zag en waardeerde de tijd en moeite die door 

voornamelijk vrouwen besteed werd aan de vaak prachtige borduurwerken. 
Samen met een vriend ging hij rommelmarkten en kringloopwinkels af. Naar 

mate die hobby meer bekend werd, werden er ook veel borduurwerken 
aangeboden. 



De vrienden zijn een museum begonnen en hebben nu 18000 stukken in 

voorraad waarvan er 1800 tentoongesteld worden.  

Die mannen  verwelkomen die middag de Ruiner vrouwen en nadat de koffie of 

thee met koek gepresenteerd zijn, begint een van hen - Ad geheten -met zijn 
uitleg over het hoe en wat van de verzameling. Hij weet dat op een zeer 
vermakelijke manier te brengen. 

Daarna is er een rondgang door het gebouw waar alle werken te zien zijn met 
Bijbelse taferelen, jachttaferelen, scheepvaart, portretten, dieren, bloemen, 

kinderen en merklappen. 

Het museum houdt ook rekening met de mannelijke bezoekers. Zij kunnen een 
complete afdeling met allerhande Fries houtsnijwerk bezoeken en dat  pikken de 

Ruiner vrouwen ook even mee. 
Dat gedeelte heet “ de losse spaander”. 

De groep vermaakt zich kostelijk in het museum. Om half vijf echter vertrekt de 
bus weer richting Ruinen en komt er een einde aan een gezellige dag met 
interessante bestemmingen. 

De reiscommissie kan met trots op hun geslaagde reisproject 
terugkijken. Hilly,Roeffie,Grietje en Coba, bedankt namens alle reizigers. 

Bets van Dorp 


