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Community Art Textielproject 

Caroline Grootenboer, de kunstenaar van het community art project,  

werkt samen met ondernemers van De Parade in Nootdorp. Nu met de 

challenge hebben we bijzondere aandacht voor BRAVO en VIS. Nootdorp. 

De periode van versoepeling van de maatregelen breken aan en dat is 

vooral belangrijk voor horecagelegenheid BRAVO. Allemaal lege tafels die 

ze graag gevuld zien met drankjes, lekkere hapjes waarbij ik gelijk denk aan 

lekkere vishapjes en tafels die prachtig zijn gedecoreerd. Er komt weer leven 

in de brouwerij!  

 

 

  

BRAVO 

De horecagelegenheid aan de kop 

van De Parade. Saskia Degener 

eigenaresse van BRAVO was vroeger 

docent. Van betekenis zijn en 

overdragen van kennis zie je terug en 

biedt zij nu aan als leerbedrijf. Jeugd 

van Nootdorp krijgt bij haar de kans 

zich te ontwikkelen, te leren, 

verantwoordelijkheid nemen en leren 

van de vele ervaringen die ze 

opdoen. Dit is voor dit community 

project vertegenwoordigt qua textiel 

in de gekregen oude theedoek. Een 

niet te missen stuk textiel in horeca, 

door vele handen gegaan en heeft 

veel aangeraakt.  

VIS. Nootdorp 

Prachtige winkel met al dat heerlijks. 

De eigenaresse heeft haar roots in 

Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. 

Haar oma van 75 loopt nog in 

klederdracht, zij is de jongste van de 

120 vrouwen die nog in hun specifieke 

klederdracht lopen. Als we dan 

spreken over textiel dan kon zij niet 

anders dan stoffen of onderdelen van 

klederdracht geven. Prachtige stoffen 

met de vele patronen en de mooie 

versleten kraplappen. Heel bijzonder, 

op deze manier komt de pracht van 

klederdracht weer mooi onder de 

aandacht! 

Kraplap  krâplâp  

Een zeer versleten 

kraplab die Caroline 

stopt met fel geel de 

kleur in de VIS. 

Nootdorp. Een kraplap 

is een 

gesteven en 

gestreken, gebloemde 

katoenen stof die over 

de schouders wordt 

gedragen. 



De Parade Rode Draad Challenge 
Week 4 Kettingsteek en Borduursteek 
 

De Parade Nootdorp i.s.m. Caroline Grootenboer  Week 4 Kettingsteek en Knoopsteek 

4 
Ontmoeting 

Voor het winkelcentrum De Parade Nootdorp staat ontmoeting centraal. Je 

ontmoet mensen als je boodschappen doet, winkelt, heerlijk op een bankje 

zit op het plein en VIS. Nootdorp waar mensen wekelijks hun visje kopen.  

De ‘kraplappen’ van VIS. Nootdorp hebben prachtige bloemenmotieven 

waar ik, Caroline Grootenboer kunstenaar van dit project, moest denken 

aan Wedgewood theekopjes. Thee drinken bij  BRAVO ontmoetingen met 

vrienden onder het genot van een drankje en eten. De link naar het Engelse 

theekopje van textiel is gemaakt! Inmiddels hebben inwoners en ik diverse 

Engelse theekopjes gemaakt.  

 

 

 

  

 

Boven Caroline Grootenboer 

Theekopje gemaakt van textiel 

van Van Haren als ondergrond 

gedecoreerd met bloemen van 

een kraplap. 

Midden waarvan de eerste 

gemaakt is van klederdracht en 

een oortje van Van Haren. De 

tweede als basis de theedoek in 

combinatie met klederdracht en 

onderkant van het kopje van een 

kussen. Alle theekopjes op een 

ondergrond van bedrijfskleding 

van Albert Heijn. Beide gemaakt 

door Caroline Grootenboer. 

 

Midden rechts is gemaakt door 

Lies Middendorp. Prachtig detail is 

de binnenkant van het kopje. 

Hiervoor is dezelfde stof gebruikt 

als het kopje maar dan 

omgekeerd. Met een prachtig 

gouden bordrandje. 

Onder beide Engelse theekopjes 

zijn gemaakt door Jacqueline van 

der List. Schattig lief roosje en de 

theekopjes zijn gevuld met 

heerlijke thee compleet met 

theezakje 
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De Challenge 4 

Met deze challenge brengen we leven in de brouwerij! Alle technieken tot 

nu mogen worden gebruikt. De stiksteek (running stitch en backstitch), de 

festonsteek en draad opnaaien (couching). We voegen hier twee borduur-

technieken aan toe de kettingsteek en de knoopsteek of ook wel het Franse 

knoopje genoemd. 

In deze challenge gaan we tafels vullen. Ontmoetingen gezelligheid geven. 

Je mag een Engels theekopje maken, het patroon is te downloaden op 

www.carolinegrootenboer.com. Of thee drinken onder het genot van een 

heerlijk hapje? Taart, brood en wat meer te bedenken aan lekkere hapjes. 

Leuke tierelantijntjes op de tafel? Vaasjes met mooie bloemen. In ieder 

geval een challenge voor ieder wat wils en waarbij je los kan gaan met de 

verschillende borduurtechnieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat heb je nodig 

 Stoffen 

 Garens 

 Naald 

 Eventueel borduurring 

 Potlood 

 Schaar 

http://www.carolinegrootenboer.com/
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Techniek kettingsteek 

De kettingsteek zijn allemaal lussen onder elkaar. In een enkele lijn of lijnen 

naast elkaar als dikkere lijnen of vlak vullend. Een nieuwe uitdaging kan voor 

je zijn om twee kleuren garens te gebruiken de ene lus geel is en de 

volgende lus blauw borduren? Allerlei mogelijkheden met deze 

borduurtechniek. Je kan de kettingsteek borduren maar ook haken en met 

kleine steekjes vastmaken aan de ondergrond.  
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Techniek Knoop steek 

De knoop steek of ook een Frans knoopje genaamd is heel verfijnd te 

gebruiken. Als kleine bolletjes verspreid over een vlak of dichter naast elkaar 

wat een reliëf effect geeft. 

 

 

  

Succes met de Challenge 
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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


