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Met de NijsTip sturen we nieuws van andere organisaties/personen dat interessant is voor  

Vrouwen van Nu.  
In de provinciale nieuwsbrief staat uitsluitend nieuws vanuit Vrouwen van Nu,  
dus gerelateerd aan onze organisatie.  

 

 
Borduurpakketten 

 
De tentoonstelling Haute Bordure in het Fries Museum met borduren in de mode, 

waarover we in de nieuwsbrief van november 2020 melding hebben gemaakt en die in 

februari geopend zou worden, is uitgesteld tot 3 maart en te bezoeken t/m 18 juli 

2021. 

In het kader van deze tentoonstelling bood het museum gratis borduurpakketten aan, 

om hiermee in de voorjaarsvakantie met de (klein)kinderen aan de slag te gaan.  

Helaas zijn door het overweldigende succes alle borduurpakketten al vergeven. 

 

Maar . . . . geen pakket en toch mee borduren met ontwerper Floor Nijdeken? Met eigen 

borduurstof, wol en naald kunt u alsnog meedoen.  

Via de volgende link kunt u vast inspiratie opdoen:  

https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/borduurinstructies     

Bovendien komt er in de voorjaarsvakantie een instructievideo online te staan, via 

dezelfde link. 

 

Het museum zet alles op alles voor een veilig, verantwoord en prettig museumbezoek. 
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https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/borduurinstructies
https://www.friesmuseum.nl/bezoek/
http://www.friesmuseum.nl/


 

De Borduurschool 

Nu we voorlopig niet in groepen bijeen kunnen komen, zijn online via Zoom workshops 

en lezingen een mooi alternatief. 

 

Naast de tentoonstelling organiseert het Fries Museum in samenwerking met Crafts 

Counsil ‘De Borduurschool’: een activiteitenprogramma met borduurworkshops, lezingen 

en masterclasses, zowel voor beginners als geoefende handwerksters. 

 

Alle informatie over het programma, de kosten en het inschrijven voor de verschillende 

activiteiten, is te vinden op de provinciale website in het blokje ‘Nijsgjirrich’ op ‘De 

Borduurschool’ of op: craftscouncil.nl/de-borduurschool. 

 

Op het programma staan:  

Online workshops: 

21 februari: Hongaars Borduren (uitverkocht) 

7 maart:  Portugees Borduren (uitverkocht) 

28 maart:  Stekenlap – Borduren voor Beginners 

 

Op locatie: atelier Fries Museum 

23 mei:  Vrij Borduren 

  

Online lezingen: 

25 februari: Haute Bordure – Eveline Holsappel 

25 maart: Borduren – Gillian Vogelsang – Eastwood 

 

Masterclasses: 

24 & 25 april: Haute Couture en Freestyle Borduren – Fatima Abbadi (uitverkocht) 

5 & 6 juni: Witwerk – Marcella van Oost (uitverkocht) 

12 & 13 juni: de Basis van het Goudborduren – Hester Denissen (uitverkocht) 

26 & 27 juni: Zaans Stikwerk – Marjo van der Woude 

3 & 4 juli: Chinese Borduurtechnieken 

 

 

 

 
 


