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OPMERKETIJK Een quilt is een doorgestilGe deken. Het woldt'genraakt
van drie lagen textlel die op elkaar genaaid worden door middel van
quilten. De top, de bovenste laag, kan een hele lap stof ziin of patchwork.
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Westerveld

ACHTERGROND Dames makenprachtig versierde en doorgestikte dekens

Ouiltsters in actie voor j 0n gev uchtelingen
DIEVER - Drie quiltsters uit
Zuidwest-Drenthe hebben
het initiatief genomen om
quilts te maken voor jonge

r

vluchtelingen. Ze vinden
het belangrijk om kinderen
die hebben moeten vluchten en alles kwijt zijn, weer
iets van zichzell te laten
hebben. In dit geval dus een
quilt, een doorgestikte deken die bestaat uit drie op
ellcaar genaaide lagen tex-

tiel.
Arjan Jonkers

De d¡ie quiltsters, WìIma NelemaatuitUffelte en Maaike Bal¡ker
en Ioke Griffioen uit Diever, zijn
in september begonnen met het
maken van quilts voor kinderen
van vluchtelin gen. Ze richten zich
speciaal op deze groep, omdat het

)

vooral voor kinderen heel erg is
om alles te verliezen. 'De bedoelingis daarom ookdatde quilts die
uit dit initiatief voortkomen, echt
eigendom worden van de kinderen die ze lcijgen. Een eigen quilt
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om onder te slapen, op te spelen,
of om mee op de bank te liggeni zo
vertelt Maaike Bakker. Het quiltatelier van de inwoonster van Die-

)

ver aan de Van Ossüaat, is op don-

derdagmorgen het episch centrum van de actie. Daar werken
ze regelmatig aan de prachtig ver-

sierde en doorgestikte dekens. En

niet meer metz'n drieën. Ondertussen zijn ook Francoise Maarse, Nanda tijding, Thea llaanstr4
Minie Peters, Louravan de Belt en
Lyda Meuming aangeschoven.
De dames hebben onderhrssen
al meer dan twintig leuke quilts

klaar. De stoffen
hiervoor zijn gedoneerd door verschillende quiltsters. Die hebben

hun eigen voorraad
aangesproken en
leuke kleurige stoffen ter beschikking

gesteld. Maar de
initiatiefireemsters
willen nog meer
doorgestikte de-

Het qu¡ltatel¡er van Maaike Bakker aan de V¿n 0sst¡aat in Diever, is elke donderdagmorgen het episch centrum van de actie om quilts te maken voor ionge
Genit Boer

vluchtelingen.

professioneel quiltontwerpster is. kelijk en snel te maken quilts. Die die vervolgt: 'maar vanzelfspre- ven aan kinderen die dat zo hard
'De fijne kneepjes zijn voor goede ontwerpen staan, compleet met kend is het ook heel goed wan- nodig hebbeni zo besluit Joke

naaisterssnelteleren.Daarbijlcrij- foto's en werkbeschrijvingen, in neer er op andere plaatsen sa- Griffioen.
genze natuurlijkvan ons hulp. We het E-book 'Een warme deken mengewerkt wordt of als iemand
Þ Meer informatie:
hebben namelijk voor een vluchteling' dat gratis individueel een quilt wil makeni
wwwqu i ltsvoorvl
wel gemerkt dat te downloaden is op de website Mensen die zelf niet willen quil-

'Een eigen quilt

het voor

mige

.som-

mensen

f¡m flnderte slapen, een hele opgave
is een complete
op te $pelen,
quilt te maken.

of om mee op de

In dat geval is het
samendoen wel-

bank te liggen'

licht een goede
oplossing. En

natuurlijk

bieden ook hulp bij
het sandwichen,
het doorrijgen van de quiltj zo vult
Wilma Nelemaat BalJcer aan.

Maaike Bakker

kensmakenenzoeken daarom quiltsters of wouwen
die goed lonnen naaien, om te helpen met het maken van nog meer
quilts. 'Dames hoeven niet echt
heel goed te lannnen quilten om
mee te doenj zo zegtBalker die zelf

Werkbeschriivingen

Ba}¡ker heeft zelf een aantal
ontvverpen gemaakt voor gemak-

Wapserauwen kriigt
betonverhard¡ng
WAPSE - Deze week is de recon-

de betonverharding meer geluids-

stuctie gestart van de Wapserau-

overlast veroorzaakt dan de bestaande verharding. De Wapserauwen is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor al
het doorgaande verkeer. De werkzaamheden duren naar venmachting tot I april. Slechte weersomstandigheden lunnen deze planning negatief beinvloeden.

wen tussen de Bareldsweg en Heuringsweg in Wapse. De bestaande

verharding wordt hierbij verviìngen door een nieuwe betonverhar-

ding.

In aanloop naar de reconstructie maakte een aantal aanwonenden bezwaa¡. Zij verwachten dat

www.quiltsvoorvluchtelingen.
nl. 'De patronen mogen door iedereen gebruikt worden, als ze
de naam van de ontwerper maar
vermelden wanneer ze er mee in
de publiciteit tredeni zegt Bakker
met een glimlach. De foto's van
de quilts die inmiddels klaar zijn,
zijn ook te vinden op www.quiltsvoorvluchtelingen.nl. Op de web-

site staan ook een aantal data
vermeld waÍìrop iedereen die wil
meedoen, vrijblijvend kan binnenlopen. 'En dat kan zijn met
materiaal, lapjes, achterkantstof
of tussenvulling, of gewoon om.
mee te helpen met het in elkaar
zetteî van de quiltsi zegt Bakker

Expositie
DIEVER - Nog tot en met 3l maart
e4poseert Ammy Houtrnan in de
ruime lichte halvan het gemeente-

huis in Diever. De tentoonstelling
is op de reguliere openingstijden
wü te bezoeken entebewonderen.
Ammy Houtrnan schildert met
acryl mensen en dieren op hout
en doek. De lunstenares wordt
gernspireerd door haar kinderen.
'Vooral met terugwerkende lqacht
sinds de komst van onze kleindochterl zo zegl de inwoonster
vanHavelte.

uchte
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gen.n I

ten, maar wel een financiële bijdrage willen doen voor bijvoorbeeld de aanschafvan tussenvr¡lling, zijnwelkom.
Warmte
Omdat de dames vinden dat de

quilts het persoonlijk eigendom
van de kinderen moeten worden,

gaaî ze nog uitzoeken op welk
moment en bij welke instantie
ze het best kunnen worden inge-

leverd. 'Wanneer we daar meer
duidelijkheid over hebben, meh
den wij dat natuur$k. In ieder
geval hopen wij dat er veel quiltsters willen meedoen om zo letterlijk en figuurlijkwarmte te ge-

Aanpassingen op de
Dieverse kerkbrink
DIEVER - De kerkbrink-in Diever

wordt de komende weken onder
handen genomen. In overleg met

onder meer Dorpsbelangen Die-

ver, Stichting Vrienden van de
oude kerk, OEBmuseum WestDrenthe, Historische Vereniging
Diever en bewoners en bedrijven die naulr¡verbonden zijn met
de omgeving van de brink, is een

plan opgesteld om in het cenûum
van het dorp een aantal werkzaamheden uit te voeren.
Zo wordt de brink autovrij gemaakt, het zicht naar de kerkver-

beterd en de groeiomstandigheden van de brinkbomen verbeterd. Ook wordt de voormalige
'brandkoele' visueel weer zichtbaar door bloembollen-

