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Nieuwsbrief 

 

Hallo allemaal 
 

We beginnen gelijk maar met een leuk nieuwtje en dat is 

dat onze kleindochter Charlie Oliva op 2 juni is geboren. 

En voor deze geboorte is er natuurlijk ook een 

borduurwerk gehandwerkt die vast en zeker een mooi 

plaatsje krijgt op haar slaapkamertje.  

 
 

Ondanks de koude en natte start van het voorjaar ben ik 

ook blij dat we nu kunnen genieten van de warme 

lentezon. Dat maakt dat we er wat meer op uit kunnen 

gaan en zo heeft ook onze nieuwe beloofde rubriek ‘Op 

bezoek bij’ een leuke invulling gekregen.  

Daarnaast hebben dit tweede kwartaal aardig wat 

aanvragen gehad voor een Regenboogkussen. We maken 

nog steeds mensen blij en we hebben ook 2 nieuwe 

actieve leden (borduursters) mogen verwelkomen bij 

onze club. Hoe leuk is dat! 

 

En dan is het al bijna weer vakantie(zomer) tijd. Voor 

degene die vakantieplannen hebben, alvast heel veel 

plezier, voor de thuisblijvers ook een hele fijne zomer 

toegewenst. De volgende nieuwsbrief zal eind 

september/ begin oktober weer te lezen zijn. 

Blijf allemaal gezond en laten wij met naald en draad met 

elkaar verbonden blijven.   

Heel veel leesplezier.  

 

Hartelijke groeten Anne 

 

 

 

Onze kengetallen: 

118 leden, 2 nieuwe actieve leden 

Ons 15-jarig bestaan is in oktober 2021 

971 Regenboogkussens gemaakt  

2 Regenboogkussens in de maak 

Minimaal 4865 borduurlapjes 

389 volgers, 405 likes op Facebook 

7757* berichten op het Forum  

*er is wederom opgeschoond 
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1. Onze kengetallen: 
 

- 115 leden 

- Ons 15-jarig bestaan is 19-10-

2021 

- 965 Regenboogkussens gemaakt 

- Minimaal 4825 borduurlapjes 

- 381 volgers, 400 likes op Facebook 

- 11602 berichten op het Forum  
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 Regenboogkussens 2021 

 

In 2021 zijn er 10 Regenboogkussens gemaakt en er zijn er nog 2 onderhanden. 

We heel blij zijn dat we deze mensen allemaal een klein steuntje in de rug hebben mogen geven met 

een persoonlijk Regenboogkussen.  

 

Aanpassingen website: 
 
De volgende aanpassing is gedaan: 

• Op advies van één van onze leden hebben we een apart tabblad gemaakt voor het indienen van 

Aanvragen. Hiermee is het voor iedereen direct in het hoofdmenu zichtbaar waar de informatie 

voor het aanvragen van een Regenboogkussen te vinden is. 

 

 

 

 

 

 

 

• Daarnaast wordt elke eerste van de maand, de afbeeldingen in de banner verwisseld zodat we 
steeds andere Regenboogkussens kunnen laten zien. 
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Merkwaardig (merklappen en meer) 

Liesbeth heeft voor de nieuwsbrief van Merkwaardig (merklappen en meer) een promotie artikeltje 

geschreven over de Regenboogkussens. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Op haar persoonlijke site heeft ze een ook een leuk artikel over de Regenboogkussens gepubliceerd. 

Dankjewel Liesbeth voor jouw inzet en het delen van jouw persoonlijke verhaal: 

https://groetenuitgauchin.blogspot.com/ 

 

 

 

https://groetenuitgauchin.blogspot.com/
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Cultuur; lezen over handwerken en leuke krantenartikelen  

Boek:  Levensdraden - Clare Hunter  
 Review door Anne 
 
Het boek is gekocht tijdens ons bezoek aan het textielmuseum in Tilburg.  
De rode draad van dit boek is de rol die handwerken in verschillende situaties 
door de eeuwen heen heeft gespeeld. De schrijfster neemt je mee in de 
verschillende tijdsvakken. Voorbeelden hiervan zijn: 
- Tapijten van Bayeux 
- Schotland in de Middeleeuwen 
- Betekenis van handwerken voor het Jodendom 
- Protestdemonstraties tegen nucleaire wapens in de jaren ‘80 
- Protest tegen stadsvernieuwing in Glasgow 
 
Het meest indrukwekkendste vind ik zelf hoe handwerken in gevangenschap een zeer belangrijke rol 
speelt. Met name in de Jappenkampen en in de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen vonden toch de 
middelen om te kunnen handwerken en daarmee hun ellendige situatie het hoofd te bieden. 
Voor handwerksters is het een erg leuk en interessant boek. Het leest erg makkelijk, er is een grote 
diversiteit aan onderwerpen door de eeuwen heen. Het gaat niet alleen over borduren maar ook over 
naaien en andere vormen van textiel bewerken. 
 
NRC: Als ik borduur ga ik uit mijn hoofd  
 Liza Titawano / 29 maart 2021 

 
Daniëlle Balfoort (45) geeft workshops borduren en maakt vrij borduurwerk en creaties in 
opdracht. Twee dagen per week werkt ze in een spirituele winkel in Utrecht. „Wat ik nu verdien, 
is nog geen derde van mijn inkomen op de Zuidas.” 

 
NRC: Tapijt van Bayeux  / Steek voor steek de elfde eeuw tot leven gewekt 

 Bianca Stigter / 7 april 2021  
 Het Tapijt van Bayeux is nu digitaal te bekijken. Steekje voor steekje, pixel voor pixel brengt 

het de elfde eeuw tot leven. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/een-uitgepakt-cadeau-dat-ingepakt-blijft-a4038831 

 
Let op:  Je moet abonnee zijn van het NRC om de artikelen te kunnen lezen. Op verzoek kunnen we een 

kopie van het artikel aan je toesturen als je een mailtje stuurt aan info@regenboogkussens.nl 
 

NOS: 90 vrouwen borduren tapijt van 100 meter: 'Waar ben ik aan begonnen?' 

 https://nos.nl/artikel/2376846-90-vrouwen-borduren-tapijt-van-100-meter-waar-ben-ik-aan-

begonnen.html 

 

  
 

    

https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Liza%20Titawano
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/29/
https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Bianca%20Stigter
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/een-uitgepakt-cadeau-dat-ingepakt-blijft-a4038831
mailto:info@regenboogkussens.nl
https://nos.nl/artikel/2376846-90-vrouwen-borduren-tapijt-van-100-meter-waar-ben-ik-aan-begonnen.html
https://nos.nl/artikel/2376846-90-vrouwen-borduren-tapijt-van-100-meter-waar-ben-ik-aan-begonnen.html
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Op bezoek bij…… ‘de Stofwolk’ in Ewijk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 9 juni zijn we, samen met een 6-tal vragen een dictafoon en een fotocamera, opnieuw de 

winkel van Henk & Francien Tromp binnengewandeld. Een kort en krachtig interviewtje om jullie nader 

kennis te laten maken met onze lokale handwerkwinkel.  

 

1. Wanneer ben je begonnen met deze winkel en hoe is dat zo gekomen? 

Francien zelf is van beroep kraamverzorgster en haar schoonouders hadden deze winkel in Ewijk. Af 

en toe hielp ze mee en dat vond ze ook erg leuk om te doen. De tik van het handwerken zelf heeft ze 

van haar schoonmoeder gekregen. Vanaf haar 21e werkt ze dus in deze winkel. Toen ze 38 was heeft 

ze nog een zaak geopend in Beuningen. Die zaak heeft ze 30 jaar lang gehad.  

 

2. Wat handwerk je zelf het liefst en wat vind je absoluut niet leuk om te doen? 

‘Het liefste haak ik, dat is lekker handzaam om te doen, je hebt niet veel ruimte om je heen nodig, 

een klein pakje waar je mee bezig bent, het maakt geen herrie (geen getik). Het minst leuke vind ik 

borduren; het duurt zo lang voordat je resultaat ziet’.  

 

3. Wat is de laatste trend op handwerkgebied? 

De laatste trend is mandala’s haken in metalen ringen met verloopgaren. Mandala’s kun je ook heel 

goed haken met durabele (bijvoorbeeld kleedjes) en dan de punten vastzetten in een ring. Daarnaast 

is macramé ook erg in om te doen.  

 

4. Wat verkoop je het meeste? 

Het meeste wat er verkocht wordt zijn garens uit de katoenenwand. Deze verkoop gaat het hele jaar 

door en is dus ook niet trend, of seizoensgebonden. 

 

5. Wat is kenmerkend voor jou klantenkring? 

Eigenlijk komt jan en alleman hier binnen wandelen. Ze heeft niet alleen handwerksters maar ook 

mensen die willen verstellen en dat komt ook vanwege het grote assortiment dat ze heeft.  
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6. Hoe zie je de toekomst van de winkel? 

Er is geen opvolger voor deze winkel. Francien is nu 70 en zo lang ze het leuk blijft ze actief in de 

winkel. Gelukkig is ze nog heel enthousiast en gemotiveerd om dit werk te blijven doen en wij zijn 

daar uiteraard heel erg blij mee! Dankjewel Francien 

 

Wij komen al jaren bij Francien in haar winkel en ook de winkel in Beuningen was voor ons altijd een 

leuk uitje om naar toe te gaan. Anne heeft af en toe wat nodig voor haar borduurwerk en Annemieke 

is al jarenlang een afneemster van de Catania katoen voor het haken en breien. Leuk is dat Francien 

ook altijd over de laatste kleurtjes beschikt en ze je ook handige tips kan geven.  

 

We geven het stokje voor deze rubriek graag door! 

Heb jij nu ook zo’n leuke handwerkwinkel in de buurt waar je graag komt en die je nader met ons 

kennis wil laten maken? Trek dan je stoute schoenen aan, loop naar binnen en hopelijk ben jij dan de 

volgende die ons helpt deze rubriek in de nieuwsbrief te vullen. Dat zou geweldig leuk zijn. 

Jouw interviewtje en fotootjes kun je dan sturen naar info@regenboogkussens.nl met vermelding van 

jouw eigen gegevens. Alvast bedankt 

 

 

  

mailto:info@regenboogkussens.nl
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Tot Slot 

Deze nieuwsbrief willen we afsluiten met een paar kleine tips voor de borduursters.  

Op het forum staat een handleiding met allerlei tips en trucs. Deze kun je vinden als je ingelogd bent en 

in het menu kiest voor Index. Belangrijk is dat er alleen op witte borduurstof wordt geborduurd en als je 

patronen niet kunt lezen dan is er altijd hulp beschikbaar via info@regenboogkussens.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien dat het aantal aanvragen op dit moment wat afneemt. We doen daarom een beroep op ieder lid 

om de Regenboogkussens bij alle bekenden onder de aandacht te brengen. Wij hoeven natuurlijk niet 

overstelpt te worden met aanvragen maar omdat we het toch ook wel heel leuk vinden om samen deze 

mooie Regenboogkussens te kunnen maken, is promotie van ons initiatief wel gewenst. 

 

Het was weer erg leuk om deze nieuwsbrief te maken en met jullie te mogen delen.  

De volgende nieuwsbrief is te lezen eind september/ begin oktober.  

 


