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Activiteiten seizoen 2022-2023 
Doe-middag: donderdag 8 
september van 13:30 tot 16:30 
uur in de Broeckhof in 
Zuidbroek. 
Expositie 12 en 13 april 2023 
In de Broeckhof in Zuidbroek 
Thema: Kunst van Bewegen. 
Toegangsprijs € 5 voor leden.  
 € 6 voor niet-leden.  12 april 
open van 13 tot 20 uur en 13 
april van 10 tot 17 uur. Officiële 
opening 12 april om 13:30 uur. 
Noteer al vast de data in uw 
agenda. 
Cursussen: 
Mor Astrup 
Huckaback embroidery 
Quilten 
Kroonluchter haken 
Dubbelhaken 
Ecoprinten 
Basisvilten 
 
Tineke Sikkema heeft inmiddels 
afscheid genomen als lid van 
de commissie.  Wij zijn blij dat 
we 2 nieuwe bestuursleden 
mogen begroeten. Hennie ter 
Veer en Marie-Louise 
Boneschansker. Zij zullen zich 
in deze Nieuwsbrief aan u 
voorstellen. 
 

 

Voor u ligt de laatste Nieuwsdraadjes van dit 

seizoen. Een seizoen dat voor een deel 

overschaduwd werd door de Pandemie. Maar 

gelukkig mogen we elkaar weer ontmoeten en zijn 

veel activiteiten weer opgestart. 

Zoals ook onze Expositie in de Broeckhof in 

Zuidbroek. Waar we meer dan 220 bezoekers 

mochten ontvangen. Een verslag vindt u in deze 

Nieuwsbrief. Eén van de activiteiten tijdens de 

expositie was het raden van het aantal knopen in 

een pot. Er zaten 732 in de pot. De winnares, zij 

was met 720 het dichtst bij het goede aantal, 

heeft inmiddels persoonlijk bericht gehad. De 

gewonnen stola, gemaakt en beschikbaar gesteld 

door Ien Pullen, is overhandigd. 

Zoals u in de kolom hiernaast kunt lezen, zijn de 

voorbereidingen voor het seizoen 2022-2023 in 

volle gang. 

Tijdens de Doe-middag, traditioneel de start van 

het nieuwe seizoen, worden alle cursussen door 

de docenten gepresenteerd.  
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Nieuw bestuursleden stellen zich voor: 
Mijn naam is Marie-Louise Boneschansker en ben lid bij de afdeling Roodeschool, hiervoor bij de 
afdeling Stedum. Ik ben graag creatief bezig, maar wil ook graag andere technieken leren. Daarom leek 
het mij leuk om in het bestuur te gaan bij de handwerkcommissie. Kijk ernaar uit om met deze 
commissie een creatief seizoen neer te zetten. 
 
Ik ben Hennie ter Veer, woonachtig te Slochteren en al meer dan 40 jaar lid van de Vrouwen van Nu 
afdeling Slochteren. 
Toen ik hoorde, dat er binnen de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen bestuursleden 
gevraagd werden, heb ik mij, na rijp beraad, beschikbaar gesteld. Mijn passie is naast mijn andere 
hobby’s zoals wandelen, fietsen ook graag mag handwerken. 
Op de Provinciale Jaarvergadering ben ik toegetreden tot de Commissie. 
Ik hoop dat mijn toetreding tot de Commissie een bijdrage kan leveren voor de uitvoering van de 
diverse werkzaamheden.     
 
EXPOSITIE HANDWERKEN EN TEXTIELE WERKVORMEN 
 
De provinciale Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen van de Vrouwen van Nu Groningen 
heeft een Expositie gehouden in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek op 13 en 14 april 2022. Op 
dinsdagmiddag 12 april jl. was het een spektakel om de stands zo in te delen dat er een mooie zaal vol 
met verscheidenheid aan handwerken tentoongesteld kon worden. Het thema van de Expositie is 
zowel voor 2022 als ook voor 2023 De Kunst van Bewegen. In het kader daarvan zijn de 
handwerkdames zeer productief geweest. Tassen vol windspinners mochten wij in ontvangst nemen 
om de zaal mee op te fleuren. De opening van de Expositie werd verricht door wethouder David de 
Jong van gemeente Midden-Groningen. 
De wethouder opende de Expositie in stijl met het oprollen van een knot wol, die gewikkeld was om 
de toegangsdeur van de Expositieruimte. Weliswaar zou daarna de toegangsdeur kunnen worden 
geopend maar helaas de deur bleef op slot. Vergeten was om de toegangsdeur van het slot te 
ontdoen. 
 In de expositieruimte was een groot en bijzonder gevarieerd aan (textiele) werkvormen, allemaal 
gemaakt door dames die lid zijn van de Vrouwen van Nu. Kraampjes met o.a. zelfgemaakte sierraden, 
kaarten, tassen, notitieblokken, alsook een stand met diverse handwerkboeken, stoffen, quilts, en nog 
veel meer sierden de zaal. Ook onze docenten promoten hun werkstukken en prezen hun cursussen 
aan. Nieuw in het assortiment is wel de workshop Ecoprinten en Vilten. Ook waren er nog 
kunstwerken te zien, die gemaakt waren n.a.v. het thema Wereldvrouwen.  
De gemaakte windspinners worden ter beschikking gesteld aan de Hospices in de provincie Groningen, 
ter opfleuring van hun openbare ruimtes. 
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