
 

=Handwerken Groningen 

Scandinavisch wolborduren 

Borduren met wol op wol in 
vrolijke kleuren 
22okt.’19   
9.30-11.30u Winschoten 
1 okt ‘19 
19.30-21.30u Wirdum 

 
Schalalas 

Een hang-ding met papier en 
garen in wikkeltechniek 

26 nov.’19  
9.30-11.30u Winschoten 
5 nov.’19  
19.30-21.30u Wirdum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beiers haakwerk 
 
Dubbele stokjes voor- en 
achterin de voorgaande toer 
gestoken 

17.dec.’19  
9.30-11.30u Winschoten 
3 dec.’19  
19.30-21.30u Wirdum 

 

Engels patchwork 

Stof om papieren malletjes 
vastzetten en dan aan elkaar 
naaien 
28 jan.’20  
9.30-11.30u Winschoten 
21 jan.’20  
19.30-21.30u Wirdum 

 

Papier knipkunst. 
Papier knippen en snijden in 
decoratieve vorm 
18 dec. ’19  
9.30-11.30u Winschoten 

 
Casalguidi 
 

Versierende borduurtechniek 
op een raster van hokjessteek 
25 febr.‘20 
9.30-11.30u Winschoten 
4 febr, ’20  19.30-21.30u 
Wirdum 

 

Aztec stitch 

Raster van uitgetrokken 
draden weer vullen met een 
speciale borduursteek 
24 mrt.’20  
9.30-11.30u Winschoten 
3 mrt. ’20 19.30-21.30u 
Wirdum 

 

Omslagdoek haken 

2x minicursus Driekantige 
omslagdoek haken in patoon  

6 en 20 febr. ’20  
5 en 19 mrt.’20 
9.30-12.00u Wirdum 
 

 

Doemorgen, 
het begin van het 
handwerkseizoen. 
Ontmoeting, evaluatie en 
vooruitzien.  
Er wordt een klein werkje 
gemaakt in een relatief 
onbekende techniek  
1 oktober 2019 
9.30-11.30u Zuidbroek 
 

 

 



Cursus Groenlands 
kralenwerk 
Groenlands kralenwerk is 
prachtige manier om met 
kralen te werken. Anje Pruim-
Tuinema verstaat deze kunst 
als geen ander en is bereid 
gevonden om een cursus te 
geven. In 3 avonden, 3,17 en 
24 oktober 2019, leer je de 
techniek en je gaat aan het 
eind naar huis met prachtige 
werkstukken. Anje neemt alle 
materialen mee. Er kunnen 
10 mensen meedoen dus geef 
je snel op. Vol=vol. 

 

Kunstenaarsproject Vrouwen 
van Nu textielfestival  
Om mee te doen aan het 
kunstenaarsproject van 
Vrouwen van Nu voor het 
textielfestival 2020 in Leiden 
heeft Marijke Mommers 
gevraagd om stroken wit 
katoen te bewerken met 
zwarte woorden. Het lijkt ons 
een leuk idee om dat met 
elkaar te doen. 
We hebben 29 okt. 2019 van 
9.30 tot 12.00 uur een zaal 
gehuurd in de Broeckhof te 
Zuidbroek.  

 

 
 
 
 

Adressen:  
 

:Broeckhof  W.A.Scholtenweg 
18 Zuidbroek 
 
Weefstuga Rijksweg 19 Wirdum 
 

:sc Bovenburen Tromplaan 86 
Winschoten 
 
Docenten: 
Hilda Schipper(Omslagdoek) 
 
Ienske Boersma (Knipkunst) 
Ietje de Graaf 
 
Kosten voor de workshops: 
10.00 euro + materiaal en 
koffie/thee 
 
Opgave: 
Graag 10 dagen voor aanvang 
van de workshop! 
 
Tineke Sikkema-Drent  
0596. 516323 
rh.drent@telfort.nl 
 
Betaling:  
NL02RABO0385746806 
tnv.NBvP prov.Groningen 
Comm. Cultureel 
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