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Bijeenkomsten KunstnijverheidsKring  

 
 

Komende bijeenkomsten  zaterdag 15 mei  en zaterdag 29 mei 
 

Op 27 maart jl. vond in de koffieruimte van museum Nusantara de 1e bijeenkomst plaats van de 
nieuwe Kunstnijverheidskring; op bijgaande foto’s is een klein deel te zien is van het fraaie 
houtsnijwerk dat door een aantal deelnemers was meegebracht. Een uitgebreider verslag wordt 
binnenkort aan de deelnemers toegezonden en zal ook op de website worden geplaatst. 
 

 
 
De onderwerpen voor de 2e en 3e bijeenkomst waren al eerder aangekondigd nl. Ikat weefsels 
en batik voor de 2e bijeenkomst op zaterdag 15 mei (oorspronkelijk aangekondigd voor 24 april) 
en krissen voor de 3e bijeenkomst op 29 mei. 
 
De 2e bijeenkomst over ikat weefsels en batik vindt dus niet a.s. zaterdag 24 april plaats maar 
op zaterdag 15 mei van 14.00 tot 16.00 u, weer in de koffieruimte van Nusantara; voor deze 

bijeenkomst hebben wij mevrouw Janny van der Jagt als deskundige uitgenodigd. Zij zal 
vertellen over haar eigen collectie maar natuurlijk vragen wij u ook weer kleden uit eigen bezit 
mee te nemen en te laten zien. 
  
Op zaterdag 29 mei van 14.00 tot 16.00 u. vindt dan de bijeenkomst plaats over krissen, een 

magisch onderwerp waarvoor wij ook weer een deskundige hebben uitgenodigd; aarzel niet om 
dan uw eigen kris mee te nemen ! 
 
Over de opzet en het verloop van deze bijeenkomsten vernemen wij graag uw mening. U bent 
allen welkom en zolang het museum nog niet officieel geopend is kunt u uw vrienden en 
bekenden gratis meenemen. Koffie en thee zijn in het museum verkrijgbaar. 

 
Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 40 personen) en 
aantal/soort mee te nemen voorwerpen wordt u verzocht (niet verplicht) uw komst voor de 2e en 
3e bijeenkomst te melden bij de coördinator Kunstnijverheidskring:  
 

Hans van Haeren tel. 015-2146791 e-mail:  haerenh@xs4all.nl 
 

of bij het secretariaat van de vereniging (zie briefhoofd). 
 

Wij zien met spanning uit naar uw komst op 15 mei en/of 29 mei en verwachten dat deze 
bijeenkomsten zowel voor u als voor het museum een geslaagde activiteit zullen opleveren. 
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