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Volgende bijeenkomst: dinsdag 8 mei 10.30 uur in Overasselt

Uitstapje naar Overasselt
Dinsdag 8 mei hebben we ons jaarlijkse uitstapje. Dit jaar blijven we
dicht bij huis. We gaan naar de Buurderij De Lage Hof in Overasselt,
waar we elkaar om half elf treffen en beginnen met koffie en gebak op
kosten van de weefkring. Daarna volgt een rondleiding door het
museum. We zien dan ook het historische getouw waar Jolanda, Mien,
Tilly en Anneke op weven. We sluiten de bijeenkomst af rond het
middaguur. Een lunch genieten in het museumcafé of op het terras is
mogelijk. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening.
De Buurderij bevindt zich aan de Kasteelsestraat 5 in Overasselt.
Voor de planning willen we graag weten wie er komt. Willen jullie je even
per mail aanmelden bij Mirjam? Liefst zo snel mogelijk. Geef dan gelijk
ook even aan of je op eigen gelegenheid komt of dat we moeten regelen
dat je met iemand anders mee kunt rijden.
mirjamverheijen@gmail.com
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Sleutels De Grote Spoel
Als jullie Mirjam dan toch mailen, geef dan ook even aan of je een
sleutel van De Grote Spoel hebt, of dat je er misschien een wilt hebben.
Het bestuur vindt dat iedereen, die dat wil, op ieder gewenst moment
gebruik moet kunnen maken van onze mooie ruimte. Daarom zullen er
sleutels bijgemaakt worden voor degenen die aangeven dat ze graag
een sleutel willen hebben.

Agenda
De workshop van Bernadette, die gepland stond voor 3 april, is komen
te vervallen omdat de verwarmingsketel vervangen moest worden.
Bernadette geeft de workshop sieraden maken met restlapjes nu in het
najaar: op 4 september.
12 juni gaan we verven op de ketting. Sybil geeft een workshop. Heb je
voorbeelden van werkstukken die geverfd zijn op de ketting, breng die
dan mee. Altijd leuk om te zien wat je ermee kunt doen.
Zaterdag 7 juli geeft Marjo technische uitleg over zomer en
winterweefsels. Een aanrader voor onze nieuwe leden en een opfrisser
voor wie dat wil. Graag even aanmelden bij Marjo per mail.
Week van het weven 2018 vindt plaats van 26 mei tot en met 3 juni in de
noordelijke provincies. Er is een atelierrroute, er zijn lezingen en
workshops en er is een markt. Én de eerste Nederlandse recordpoging
simultaan weven. Kijk voor de volledige informatie op www.week-vanhet-weven.blogspot.nl
Het Weverijmuseum in Geldrop is verbouwd en opent woensdag 2 mei.
Op Zaterdag 9 juni wordt van 10.30 tot 17.00 uur de kunstzinnige
textielmarkt op het terrein De Bleek bij het museum gehouden.
www.weverijmuseum.nl
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Weversmarkt Hoorn is dit jaar op woensdag 25 juli van 10.00 tot 17.00
uur. In het centrum van Hoorn staan dan bijna 200 kramen.

Mien exposeert in Gent, België
Filo ‘n Fibra stelt tentoon

GEWEVEN ONWEEFBAARHEID
Hof van Ryhove, Onderstraat 22 9000 Gent
Openingsuren: di - zo 11u-18u

28 april 2018 - 13 mei 2018
Opening: zaterdag 28 april

Virginia Gaubeen
Eliane Roggeman

-

16u-19u

Mien Van Goey

Nicole Eeckman

Zsuzsa Frang

Katia Birnie

Lieve Ruys

Thea Desegher
Moniek Knuysen
Bernadette Van Goey
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Trui Mollet

Renilde Bosmans
Veronique Corneau
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Bakhuis in Leur
Nog tot en met zondag 27 mei is onze expositie in het Bakhuis in Leur te
bezoeken. Op 27 mei gaan we ook opruimen. Het Bakhuis is alleen op
zondag open van 11.00 tot 17.00 uur.
Het adres van het Bakhuis is Balverenlaan 1b, Leur. Parkeren kan het
beste bij de Leurse Hof en dan een stukje lopen richting kerk.

TrotsMarkt
De Hip en Handig markt, waar we een paar keer hebben gestaan met
een kraam, heet voortaan TrotsMarkt. Ook het concept is veranderd. Er
komen dit jaar ook kramen met voeding. De markt wordt zes keer
georganiseerd bij de Krayenhofkazerne aan de Groesbeekseweg.
Wij doen op zondag 26 augustus mee.

Anneke exposeert
De expositie van Anneke is nog tot en met 6 mei te zien in het
ateliermuseum Jac. Maris in Heumen, Looistraat 57. Openingstijden
woensdag, zaterdag en zondag van 13-17uur. entree €4,www.weven.nl

Stichting Betuwe Wereldwijd
Bernadette heeft contact met de stichting Betuwe Wereldwijd te
Culemborg. Deze stichting verzamelt gebruikte gereedschappen,
weefgetouwen, naaimachines en lockmachines die ze opknappen en
doneren aan projecten in derde wereldlanden. Heb je nog een
ongebruikte naaimachine of weefgetouw dat je wil schenken? Neem dan
even contact op met Bernadette.
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Bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Ja graag! mirjamverheijen@gmail.com
Afmelden voor de nieuwsbrief: mirjamverheijen@gmail.com
Vorige nieuwsbrieven kun je nog eens nalezen op de website
www.weefkringnijmegen.nl onder het tabblad activiteiten.
Volg ons ook op Facebook.
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