
Expositie 2018 in Joure. 

 

De Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen heeft weer een fantastische expositie 

gehad in zalencentrum ’t Haske in Joure. Woensdagmorgen 28 maart werden de dames 

welkom geheten door onze voorzitter Reinie Feenstra, in het bijzonder Margreet Oostenbrink, 

vertegenwoordigers van het  Provinciaal Bestuur, dames van de handwerkcommissies uit 

Drenthe en Groningen. Ook Lutske Ekkels, die vanmorgen vroeg weer een fotoreportage heeft 

gemaakt van de expositie wordt welkom geheten. 

 

Reinie bedankt de dames voor het mooi werk dat weer is ingeleverd, er zijn 278 werkstukken 

ingeleverd door 116 handwerksters uit 30 afdelingen. Daarnaast hadden de dames nog 54 

hartjes gemaakt. 

Reinie schenkt ook nog even aandacht aan het project van de grootste gehaakte deken van de 

wereld, veel dames van Vrouwen van Nu hebben meegewerkt om dekens te haken, in juli 

worden de dekens uitgelegd in park Vijversburg in Tytsjerk. 

 

Op 11 april nodigt de commissie de voorwerksters uit voor een evaluatie van de expositie in de 

Wier in Ureterp, de uitnodiging komt nog via de mail. 

Op 20 september begint het nieuwe seizoen met de handwerkmiddag in de Buorskip in 

Beetsterzwaag.  

 

Reinie bedankt de dames die deze winter weer de cursussen hebben gegeven en biedt een 

bloemetje aan. Antsje krijgt van de commissie een bloemetje omdat ze dit seizoen nog het 

secretariaat op zich heeft genomen. 

 

Daarna is er koffie met oranjekoek. 

 

Na de pauze geeft Reinie het woord aan Margreet Oostenbrink, onze landelijk voorzitter. 

Margreet vindt het een eer dat ze de expositie mag openen. Ze vertelt dat er vroeger bij haar 

thuis wel gehandwerkt werd maar dat zij deze genen niet heeft geërfd. 

Het thema ontmoeting is door het overdragen van technieken een plaats om andere mensen te 

ontmoeten en van een ander te leren. 

Daarna gaan we naar de zaal en opent Margreet de expositie door twee gordijnen los te 

knopen waarop hartjes zijn vastgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


