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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2019 
 

 
Met veel plezier kijken we terug op de 
handwerktentoonstelling, die door onze 

eigen Swiebertje uitgerust met knapzak 
werd geopend. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Een paar opmerkingen uit het gastenboek: 

 
“wat een fantasie” 

 

“heel leuke ideeën gezien” 

 

“wat een creativiteit” 
“mooie tentoonstelling” 

 
“altijd weer een feestje” 

 
“wat bijzonder dat er zoveel uit 

handen van vrouwen komt” 

 

 

 

De data voor volgend jaar zijn al bekend: 

 donderdag 26 maart 2020 

vrijdag      27 maart 2020 

 

Door verschillende oorzaken, zoals ziekte van een standhouder, was er dit jaar 

maar één winkeltje. Fijn dat de Quilt Cottage uit Winterswijk wel aanwezig kon 

zijn. We hopen dat er volgend jaar weer meer stands zijn.  
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Samenstelling commissie 
Op de POD van 3 april jl. is Anna Westerveld afgetreden als lid van de commissie. Ze heeft 
veel werk verzet en heeft daarvoor veel waardering verdiend. Op de volgende bladzijde een 
terugblik van haar. 
Als nieuw lid van de commissie is Toos Eisink benoemd. Hieronder stelt zij zich voor. 
 
 
Mijn naam is Toos Eisink, ik woon in 
Ruurlo en ben getrouwd met Jos. Wij 
hebben 2 kinderen en 5 
kleinkinderen. Wij wonen op een 
boerderij samen met onze dochter 
Andra, haar man Marco en hun 3 
kinderen, Jarrik, Berit en Pijke. 
Mijn hobby’s zijn handwerken, lezen 
en tuinieren. 

In het verleden heb ik een 
modevakschool gehad, al mijn 
kleding zelf gemaakt en daarnaast 
veel gebreid.  

De laatste 20 jaar heb ik als verkoopmedewerker in een kledingzaak gewerkt en later als 
administratief medewerker bij een fysiotherapie praktijk. 

Ook heb ik voor de afdeling Ruurlo van de Vrouwen van Nu in de reiscommissie en het 
bestuur gezeten. Verder ben ik in Ruurlo nog lid van de Handwerkclub en de Tuinclub. 

Na mijn pensionering heb ik mijn handwerkhobby weer opgepakt en heb weer  van alles 
onderhanden genomen. 

Bij het handwerken ligt mijn voorkeur wel bij breien en haken, maar ik vind het ook heel leuk 
om nieuwe technieken te leren.  

Sinds april heb ik zitting genomen in de Commissie Handwerken en Textiel werkvormen van 
de Vrouwen van Nu Gelderland. 
Ik zal proberen me in te zetten om steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen, samen met 
mijn commissieleden en een zo leuk mogelijk programma te bedenken. 
 
Tot ziens bij welke gelegenheid dan ook, 
Toos Eisink 
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7 jaar handwerkcommissie 

Tijdens de handwerkdagen  ongeveer 8 jaar geleden, dacht ik, als ik met 

pensioen ben, ga ik in de handwerkcommissie. 

En zo was daar de eerste commissievergadering  augustus 2011, eerst maar 

eens een halfjaar meedraaien  en van beide kanten bekijken of het klikt. In dat 

half jaar veel geleerd over de organisatie, terwijl ik toch al 18 jaar lid was van 

Vrouwen van Nu.  Wat komt er veel bij kijken om de commissie draaiende te 

houden. Het organiseren van de handwerkdagen, cursussen, kaderdagen en de 

tentoonstelling in maart. En ja, toen was het april 2012 en wordt je officieel als 

commissielid  beëdigd in Tiel. En daar begon het echte werk.  Het bedenken van 

wat voor techniek gaan we doen, wat maken we ervan,  voorbeelden maken , 

niet een maar twee of meer. Veel handwerktechnieken geleerd in de volgende 

jaren, maar ook  die ik al kende verder uitgediept. Op cursus voor  Textiel 

Anders  en Roemeens Naaldkant in Amersfoort,  Peruaanse Handwerktechnieken 

in Assen. Vergaderingen met de landelijke commissie in Nijkerk en Amersfoort. 

De  jaarlijkse overleggen met de vijf Oostelijke Provincies, het bezoeken van de 

tentoonstellingen van de provincies.  Het voorbereiden en deelnemen van onze 

werkweek in Warnsveld. Waarin we dingen uitproberen en bedenken maar ook  

lol hebben. We besluiten om naast Vorden ook in andere plaatsen 

handwerkdagen en cursussen te gaan geven.  Om zo meer leden te kunnen 

bereiken.  Met steun van de Provincie komen we steeds meer  op het internet, 

ook dat werkt goed. 

Tijdens mijn commissie heb ik drie voorzitters en drie vergaderlocaties 

meegemaakt. Nu wordt er vergaderd  in de Oase in Dieren.  Ik heb een jaar  de 

notulen bijgehouden en twee jaar het penningmeesterschap gedaan.  

Heel fijn is dat er altijd met zoveel enthousiasme is gereageerd op onze 

handwerkdagen.  De ene techniek wat meer dan de andere en we daardoor vele 

werkstukken op de tentoonstellingen mochten ontvangen.    

Mijn werkkamertje thuis werd almaar voller, met materialen stof, lintjes, 

bandjes, borduurgarens, wol, patronen, werkstukken en boeken, de kasten en de 

laatjes zitten vol. Straks komt het grote uitzoeken en  de half klare werkstukken 

afmaken. En iets doen waar ik al die jaren niet zoveel aan toe ben gekomen. O.a. 

mijn origami papier weer wat meer uit de kast halen en lezen.   

En zo was het 3 april 2019 de POD in Doesburg alwaar mijn aftreden was. 

Hartelijk bedankt voor  jullie  samenwerking. En we zien elkaar vast met een 

handwerk-, kaderdag of de tentoonstelling. Het ga jullie allen goed.  En blijf 

vooral handwerken!!!! 

Anna Westerveld   
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Handwerkdagen najaar 2019 
 

 

Russisch borduren 

Tijdens deze handwerkdag leer je hoe je draden uit 

het weefsel kunt halen en netjes af kunt werken. 

 

 

Kosten:  € 15,00 voor leden en  

   voor niet-leden €20,00 

   een extra pakketje € 5,00 

 

Tijdstip:  Van 10.00 u. tot 15.00 u. 

 

Aanmelden: Tot 10 oktober 2019 bij het secretariaat    

vvn.handwerkciegld@gmail.com  of tel. 0545-291489 

 

Betalen: Graag overmaken op bankrek. nr. NL 38 RABO 0129153222 

                               t.n.v. Handwerkcommissie Vrouwen van Nu o.v.v. naam, adres en 

de plaats waar u de handwerkdag wilt volgen. 

Waar en wanneer: 

Donderdag 31 oktober 2019 

           Sinderen         

Camping ’t Eikenbos 

Idinkweg 6, 7065 AH Sinderen 

Woensdag 6 november 2019  

        Neede   

Gebouw Diekgraven 

Kostersteeg 4,  7161 DR  Neede 

Woensdag 6 november 2019 

        Vorden            

Kulturhus Vorden 

Raadhuisstraat 6,  7251 AB  Vorden 

Donderdag 7 november 2019 

           Epe 

De Vosselhoeve 

Oude Oenerweg 9, 8161 PL Epe 

Donderdag 28 november 2019 

         Heteren       

De Vluchtheuvel 

Kastanjelaan 22,  6666 AD  Heteren 

 
Workshop entrelac breien 
 
Kosten:  € 11,00 voor leden en  

voor niet-leden €13,00 

   excl. materiaal 

 

Data en  woensdag 9 oktober van 10.00-12.00 uur 

Plaats: in Vorden (adres zie boven) 

 

 donderdag 17 oktober van 10.30-12.30 uur  

in Heteren (adres zie boven) 

 

Aanmelden: Tot 1 oktober 2019 bij het secretariaat    

vvn.handwerkciegld@gmail.com  of tel. 

0545-291489 

 

Betalen: Graag overmaken op bankrek. nr. NL 38 RABO 0129153222 

                               t.n.v. Handwerkcommissie Vrouwen van Nu o.v.v. naam, adres en 

de plaats waar u de handwerkdag wilt volgen. 

 

mailto:vvn.handwerkciegld@gmail.com
mailto:vvn.handwerkciegld@gmail.com
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Een tweede leven voor een spijkerbroek 

De bezoekers van de tentoonstelling hebben kunnen zien wat je met een oude 

spijkerbroek kunt doen. 

Bij voorbeeld leuke kleine tasjes maken. 

 

 

 Voor wie iemand wil verrassen …… 

 Voor wie zelf een tasje wil …… 

 Voor wie een klein handwerkje wil …… 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTIELFESTIVAL LEIDEN 2020     Het kunstenaarsproject 
 
De Vrouwen van Nu is voor dit project gekoppeld aan beeldend 

kunstenaar Marije Mommers. 
 

Marije heeft bedacht een spiraal van gaas om een pilaar heen 

te maken. 

Dit gaas heeft hokjes van 10x10 centimeter. 

In het gaas worden stroken van 1 meter bij 10 centimeter 

gevlochten/geweven (dit zijn de maten van de afgewerkte 

stroken). Het is de bedoeling dat het gaas helemaal vol komt. 

We vragen iedereen deze stroken te maken. Op 1 strook maak 

je 1 woord op de voorkant en eventueel 1 woord op de 

achterkant. Dit woord geeft jouw vakantiegevoel weer. 

 

Uitgebreide informatie op de site van Vrouwen van Nu. 

http://www.marijemommers.nl/
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/het-textielfestival

