
69e EXPOSITIE HANDWERKEN &  TEXTIELE WERKVORMEN  
 
9 en 10 april 2019 
Locatie: Meursinge – Hoofdstraat 48 – Westerbork - Drenthe  
Openingstijden:  
Dinsdag 9 april van 10.30 uur tot 17 .00 uur  
Woensdag 10 april van 10.00 uur tot 17.00 uur  

Entree: € 5,- leden Vrouwen van Nu en € 6,- voor niet leden  
 
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen, Vrouwen van Nu, Drenthe organiseert op  
9 april en 10 april 2019 in zalencentrum Meursinge te Westerbork een expositie met als thema 
VERKNIPT. 

 
Op de expositie zullen werkstukken te zien zijn van de diverse cursussen gegeven door het 

Kenniscentrum , zoals van de cursus Verrassingshuisje, een huisje waarin heel veel verschillende 
borduurtechnieken verwerkt zijn. 
Het  Vierkant van Duijvesteijn, is een vierkant gevuld met het kleinste aantal verschillende 
vierkanten. Al deze vierkantjes worden op een andere manieren opgevuld, maar zo dat het een 
mooi geheel vormt. Met als resultaat is heel verrassende werkstukken. 
Letterbak borduren, door te spelen met letters en patronen en deze aan te passen naar eigen 
smaak zijn een deel van de vele vakjes van de Letterbak opgevuld. 

Beginnerscursus Quilten, veel verschillende werkstukken van cursisten, in de techniek Log Cabin  
En niet te vergeten de quilts gemaakt door de leden van de verschillende quiltgroepen van de 
Vrouwen van Nu in Drenthe. 
 
Verder werk van de Inspiratiemorgen,  Midwinterworkshop, Workshop Ketting van Viltballetjes, 
Monchilla haken, proeven aan Sashiko. 

En natuurlijk werkstukken met als  thema “Verknipt 
 

Dit alles van het handwerkseizoen 2018 /2019 
 
Het museum Papierknipkunst uit Westerbork is aanwezig zijn met een kleine collectie uit het 
museum en medewerkers van het museum zullen het papierknippen demonstreren. 
 

De volgende zaken zijn met een stand aanwezig op de expositie: 
Jeanine Blomer met handwerkmaterialen  
Quiltzaak het Speldenkussen uit Emmen www.creatie atelier-het speldenkussen .nl  
Wolstudio Fochteloo  met vele soorten garens www.wolstudio Fochteloo.nl 
 
Het komende seizoen 2019 / 2020  organiseert het Kenniscentrum Handwerken en Textiele 
Werkvormen diverse cursussen, workshops en themadagen, voor leden en niet leden van de 

Vrouwen van Nu. U kunt zich hiervoor tijdens de expositie opgeven. 
Op beide dagen zullen doorlopend demonstraties worden gegeven van de cursussen voor het 
komende seizoen.. 
 
Het Kenniscentrum nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen op de expositie. 

Laat u inspireren door de vele getoonde werkstukken. 

 
www.vrouwenvannu.nl/drenthe/htw-kenniscentrum 
 

 

Voor meer informatie over de expositie kunt u contact opnemen met: 
Ina van Delden expomanager  
tel: 0599-661563 e-mail vandeldenina@gmail.com  
 

http://www.vrouwenvannu.nl/drenthe/htw-kenniscentrum
mailto:vandeldenina@gmail.com

