
Nieuwsbrief Tesselschade Almelo 
Waar staan we, wat willen we en waar gaan we naar toe.

Een  meervoud  van  vragen  die  het  landelijke  bestuur  en  de
afdelingsbesturen  zich  inmiddels  dagelijks  stellen.  Er  zijn  diverse
afdelingen die zijn opgeheven en ledenbestanden zijn overgenomen
door andere afdelingen. Verkopen en ledenbestanden lopen terug en
er was onvoldoende geld om studenten en handwerksters financieel
te ondersteunen. Daarnaast bleek dat opvolging en/of invulling van
func es niet vlot liep.

Het  landelijke bestuur  is  heel  ac ef  geweest met het  geven van meer naamsbekendheid  aan
Tesselschade: wij kregen het predicaat “koninklijk” en het 150-jarig bestaan werd groots gevierd
met  flitsende  optredens  van  Karin  Bloemen  en  Ellen  ten  Damme  in  Slot  Zeist.  Met  andere
woorden: niet dan posi efs.

Terugkomend op de eerste zin: we staan er nog steeds maat wat willen we en waar gaan we naar
toe. Als afdeling willen wij het Tesselschade Studie Fonds (voorheen Betsy Perk Opleidings Fonds)
een heel belangrijk onderdeel laten zijn van de ac viteiten van onze afdeling. We willen lokaal en
regionaal  de mogelijkheden a asten om vrouwen een opleiding te  laten volgen die  leidt  naar
sociale en economische ona ankelijkheid. 
We zijn op de goed weg. Afdeling Almelo helpt op dit moment twee vrouwen met het afronden
van hun studies.

De andere “poot” van Tesselschade is het laten maken en verkopen van handwerken. De kri sche
bezoeker  van  onze  verkopen  zal  hebben  waargenomen  dat  die  ontwikkeling  s l  staat.  Het  is
moeilijk concurreren met  fairs en winkels. Daarbij komt dat ook de belangstelling voor het maken
van onze ar kelen terugloopt en wij incidenteel zelfs een beroep moeten doen op commerciële
instellingen om ons assor ment op peil te houden. Dat is dan een noodgreep. 
Tevens weet de trouwe bezoeker ook dat de “shops in de shop” inmiddels ook een vast gegeven
aan het worden is.
Kortom,  het  bestuur  hee  besloten  om   nog  een  keer  uit  te  pakken  met  veel  afgeprijsde
Tesselschade  ar kelen  en  onze  inmiddels  vaste  medewerkers  Mea  Vota  keramiek,  Anneke
Dekker bloemen, Theorine ter Laak tex el en de (franse) hapjes en drankjes kar van restaurant
de Prinsen: een veranda verkoop op donderdag 22 september 2022. 
 

Tesselschade Almelo Verkoop
Huize Bellinckhof

Wierdensestraat 208, Almelo
22 september

11.00 – 16.00 uur
thema: la douce france

Graag tot dan, 
Bestuur Tesselschade Almelo


