
Workshop Hippe Spijkertas maken 
Gastvrouwen: Conny Voogt en  
                       Jenneke  Aalderink 
10.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 

 
                                 (voorbeeld) 
 

Tijdens deze workshop maakt u van 
een (vintage) spijkerrok of -broek een 
Hippe spijkertas. Met verschillende 
sierbanden en stoffen maakt u de tas 
helemaal naar eigen stijl. Enige naai-
ervaring is gewenst.  
Inclusief alle materialen. 
Prijs € 25,00 
Meer info op: www.spijkerstoer.nl 
 

 
 

Presentatie Stichting MAF 
12.10-12.40 uur 
Mevrouw Annemieke Jansen verzorgt 
de presentatie over MAF. 
In dit project werkt MAF samen met 
Tear in  Motot (Zuid-Soedan). 
Wekelijks verzorgt MAF een vlucht met 
voedsel en  medicijnen naar Motot. In 
dit gebied staan zes uitdeelcentra voor 
voedsel. 
Zo’n 40.000 zwangere vrouwen en 
moeders die borstvoeding geven aan 
pasgeboren kinderen maken gebruik 
van deze centra. 
Meer informatie over het werk van 
MAF en Tear op:  
www.maf.nl en www.tear.nl 
 

Lunchbuffet 
12.45-13.45 uur 
Er staat een heerlijk lunchbuffet voor u 
klaar. Soep, brood, salade, diverse 
hapjes en dranken. 
Prijs € 13,50 
 
Opgave per e-mail of telefoon: 
vrouwendagijsselstein@gmail.com 
Corina de Gier, tel 030-6888966 
Bij de aanmelding kunt u vermelden 
aan welke workshop u wilt deelnemen.  
Ook kunt u alleen de maaltijd gebruiken. 
Aanmelden voor uiterlijk maandag 
20 maart 2016. 

VROUWENDAG IJSSELSTEIN 
woensdag 29 maart 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ten bate van 

Mission Aviation Fellowship (MAF) 
project Motot 

 
Workshops: 

Groen, Spijkertas maken, Verrassende 
hapjes, Zijde beschilderen 

 
Inclusief koffie/thee en taart 

Lunchbuffet 
Verkooptafel 

 
Locatie: Het Kruispunt 

Touwlaan 36, IJsselstein 

mailto:vrouwendagijsselstein@gmail.com


Workshop Groen - Lentetaart 
Gastvrouw: Wijnie Blom  
10.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 

 
                            (voorbeeld) 

 

Deze lentetaart is gemakkelijk te 
maken, iedereen kan het. Er is keus uit 
verschillende mogelijkheden.  
De taart wordt versierd met bloemen of 
bolletjes, of met eitjes voor Pasen.  
De taart kan binnen, maar ook buiten, 
bijvoorbeeld op de tuintafel. 
Met wisselende bloemversieringen 
heeft u er het hele jaar plezier van. 
Prijs € 25,00 
 
Workshop Zijde beschilderen  
Gastvrouw: Marianne van Scharenburg 

10.00-16.00 uur 
Een zijden sjaal van 45*180 cm 

beschilderen. We beginnen met het 
spoelen van de sjaal in lauw water en 
spannen de nog natte sjaal op een 
raamwerk. Daarna gaan we aan de 
hand van een opgebracht patroon 
(patronen aanwezig) de zijden sjaal 
beschilderen met verf in de door u 
gewenste kleur. We laten de verf 
drogen en dan gaan we de sjaal 
fixeren d.m.v. strijken. De sjaal is klaar 
voor gebruik en kan gewoon gewassen 
worden. Inclusief lunchbuffet. 

          

 

 patroon 

           

 

 

 abstract 

 

 

uit de vrije 
hand 

Prijs € 52,50 
Meer Info op:  www.scharenburgportretschilder.nl 

Workshop Verrassende hapjes  
Gastvrouw: Angela Staats 
10.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 

 
 

U maakt zes verschillende hapjes, zoet 
en hartig. U doet ideeën op om 
makkelijke gezonde hapjes te maken. 
De hapjes kunnen worden geproefd èn 
mee naar huis genomen worden.  
(Zelf bakjes meenemen). 
U krijgt alle recepten mee naar huis. 
Prijs € 30,00 
www.ijsselstaete.com 
 

         

          Lexmondsestraatweg 2, Vianen.      

          www.tuincentrumhuiting.nl   

http://www.ijsselstaete.com/

