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Activiteiten seizoen 2021-2022 
Fair Isle Polswarmer breien 
Patchwork en applicatie 
Macramé 
Bandweven 
Doorstoppen 
Dubbelhaken 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
Expositie 13 en 14 april 2022  
In de Broeckhof in Zuidbroek 
Thema : Kunst van Bewegen 
 
OPROEP NIEUW COMMISSIELID 

De commissie is op zoek naar 

een enthousiast lid. 

Laat ons, voor het behoud van 

onze hobby, samen de 

schouders eronder zetten. 

Hierbij al de derde Nieuwsdraadjes . Weet u dat 
we inmiddels ook een Facebook pagina hebben. 
Die heet ‘ Nieuwsdraadjesonline’.  
De Commissie handwerken en textiele 
werkvormen is druk met de organisatie van de 
Expositie op woensdag 13 en donderdag 14 april 
2022, in de Broeckhof in Zuidbroek. Zoals u 
inmiddels al weet, willen we de zaal aankleden 
met zoveel mogelijk, door de leden gehaakte, 
windspinners of windslingers. Voor iedereen die 
nog tips of hulp nodig heeft om deze te maken 
organiseren we inspiratiemiddag op donderdag 20  
januari 2022, 13:30 – 15:30 uur, in de Broeckhof. 
Eigen restjes katoen of acryl garen met 
bijpassende haaknaald meenemen. Kosten € 8, 
inclusief koffie/thee. 
Werkstukken voor de Expositie kunnen, voorzien 
van naam en afdeling, ingeleverd worden vanaf 13 
uur, op dinsdag 12 april 2022 bij de Broeckhof.  
We zijn heel blij te kunnen melden dat Agnes de 
Koning onze commissie zal komen versterken. 
Toch zijn we nog op zoek naar een 
penningmeester. 
Alle cursussen/workshops uiteraard onder 
voorbehoud van Covid regels. 
Wij wensen u Fijne Feestdagen en veel 

handwerkplezier voor 2022. 

 Geplande workshops/cursussen: 
Inspiratiemiddag windspinner 
Als u belangstelling heeft voor deze inspiratiemiddag op 20 januari 2022, graag opgave via 
keessikkema78@gmail.com   
Tijd : 13:30 – 15:30 uur 
De Broeckhof in Zuidbroek. 
Kosten € 8 incl. consumpties, te betalen aan de zaal 
Macramé door Hilda Schipper & Miriam Wolfgang. 
Dinsdag 18 januari 2022 
Tijd: 13:30 – 15:30 uur 
Rijksweg 19, Wirdum 
Kosten € 12.50, excl. consumptie en materiaal 
Opgave voor 1 januari 2022. 
Bandweven op Inkleloom door Hilda Schipper. 
Dinsdag 25 januari en dinsdag 1 februari 2022. 
Tijd 09:30 – 11:30 uur 
Rijksweg 19, Wirdum 
Kosten € 20.00 excl. materiaal en consumpties 
Opgave voor 1 januari 2022. 
Voor alle workshops en cursussen geldt: 
*Opgave en betaling 2 weken voor de start van activiteit 
*Opgave via email : keessikkema78@gmail.com of per telefoon 0596-516323 
*Betalen via bankrekeningnr. NL02RABO0385746806. 
  o.v.v. titel cursus/workshop, naam, adres, emailadres, telefoonnummer 
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Nog een beetje inspiratie voor Kerstversiering om te haken. Wilt u aan de slag met de 

Kerstversieringen, patroontjes voor deze en andere Kerstversiering zijn te vinden op Pinterest en 

Vonnes Creaties. 
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