
nieuwe yogaBreien is het

De dames van Breiclub Bottles komen in de even weken 
samen in café Bottles op de Driesprong in Rosmalen. 

Rond de twaalf deelnemers haken en breien erop los. En uiteraard wordt er gebuurt. 
‘Maar niet teveel en te lang hoor. We willen vooral samen handwerken,’ 

aldus mede-oprichter Marjon Weijburg. 

TEKST: ANKIE VAN HEZEWIJK      FOTO’S:  LYDIA LANGERAAP
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Belangstellenden zijn van harte welkom 
een keer aan te schuiven op een dinsdagavond 
tussen 19.00 en 21.00 uur, in de even weken. 

Locatie: Café Bottles in Rosmalen.

Dinsdagavond in café Bottles. In het café zitten wat mensen 
te eten en te borrelen. Achter in de zaak staan drie tafels 
aan elkaar geschoven. Aan de tafels zitten vijf vrouwen te 
haken en breien. Bollen wol en patronen op tafel 
uitgestald. De één een koffie, de ander een wijntje erbij. Er 
wordt gepraat en gelachen. En er wordt gewerkt.
Marjon Weijburg (70) is de oprichter van de Breiclub, samen 
met Paula van Don. Ze wilden perse met de club 
samenkomen in een café. Gezellig, een beetje leven in de 
brouwerij. Daar houdt Marjon wel van. Marjon en Paula zijn 
de ‘begeleiders’ van de club. Terwijl ze zelf aan hun werkje 
werken, adviseren en helpen ze de anderen. Denken mee 
over patronen en zorgen voor ideeën. Ook tussendoor 
helpen ze de clubleden via de groepsapp. 

HET IS PURE ONTSPANNING
Marjon: “Ik zit altijd met een werkje in mijn handen: terwijl 
ik TV kijk, de krant lees, als ik in de trein of in de auto zit. Als 
mijn werkje bijna klaar is en ik niks nieuws op de pen heb 
staan, word ik onrustig. Wat er zo leuk is aan handwerken? 
Het is pure ontspanning. Het is rustgevend en maakt mijn 
hoofd leeg. Als ik een stressvolle dag heb gehad, kom ik 
helemaal tot rust met een breiwerkje. Breien is het nieuwe 
yoga!”
Wilma Tibosch (69) is bezig met een tas te haken om een 
jute boodschappentas van Albert Heijn. Ze is bijna klaar, 
maar weet niet hoe ze de tas moet afwerken. Marion 
adviseert haar dit te doen met een rijgsteek. “En dan 
gewoon heen en weer steken”, aldus Marjon. En weet ze al 
wat ze doet met de handvaten? “Er omheen haken”, is 
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Marjons advies. Wilma knikt begrijpend. Ze kan weer 
verder. Maar vanavond heeft ze meer zin in een praatje. Die 
tas maakt ze straks thuis af. Ze is al vier jaar bij de club. 
“Het helpt me om minder te roken. Ik heb iets om handen 
en dat leidt me af van de sigaret. En het is ook goed tegen 
het piekeren. Dus twee vliegen in één klap: minder roken en 
meer ontspannen!”

PONCHO
Monique van Kilsdonk (50) haakt een poncho van wol. Ze 
laat een foto zien van een prachtig exemplaar. Maar het is 
moeilijk. De draad is los en dubbel en ze steekt met haar 
breinaald in de verkeerde lussen. “Niet te groot maken hé, 
van arm tot arm. Je hebt twee lussen. Je moet er één keer 
doorheen en dan twee draden oppakken”, corrigeert 
Marjon. Marjon doet het haar voor. Monique zucht en 
ploetert verder.

IK VOEL ME VEILIG IN DEZE GROEP
Monique is sinds twee jaar bij de breiclub. Ze is ziek 
geweest en vond het daarna moeilijk om weer onder de 
mensen te komen. De eerste keer was dan ook een grote 
stap. “Marjon ving me goed op en toen was ik er overheen. 

Ik voel me veilig in deze groep en heb er een paar 
vriendschappen aan overgehouden. We zijn pas nog naar 
een handwerkbeurs geweest.” Thuis gaat er geen dag 
voorbij zonder dat ze met iets creatiefs bezig is. “Het breien 
en haken is goed voor me. Als ik handwerk trek ik me terug 
in mijn eigen bubbel en kom ik tot rust.” 

GOED VOOR MOTORIEK
Ook Anja Dielissen (56), de moeder van de eigenaar van het 
café, zit bij de club. Ze heeft een herseninfarct gehad. “Ik 
zocht afleiding. Ik ben een keer gaan kijken en ben direct 
gebleven. Thuis ga ik zitten piekeren en over mijn ziekte 
nadenken. Ik kan niet meer alles, maar handwerk is heel 
goed voor mijn motoriek. Mijn pols moet ik stilhouden, 
maar mijn vingers bewegen. Het is ontspannen en gezellig. 
En het werkt als therapie. Ik kan weer iets. Het geeft zo’n 

We willen 
vooral samen 
handwerken
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Het geeft zo’n goed gevoel als ik een 
prachtige jurk heb afgemaakt
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goed gevoel als ik een prachtige jurk heb afgemaakt. Dan 
ben ik supertrots!”
Marjon: ”Het is een avond met een lach en een traan. Lief 
en leed wordt gedeeld. Als je dat wilt, het hoeft niet. Je 
kunt hier vooral goed jezelf zijn. Maar we praten niet te 
lang. Op een bepaald moment zeggen we: zo, en nu aan 
het werk!”

HET IS EEN AVOND MET EEN LACH EN EEN TRAAN
Ondertussen worstelt Monique met haar poncho, een blos 
op haar wangen. “Niet eraan trekken!” roept Marjon. 
Monique en Anja vertellen dat Marjon secuur is. “Als ergens 

een foutje zit, dan moeten we het uithalen. We hebben hier 
heel wat uren breiwerken zitten uithalen en bolletjes zitten 
draaien.” Marjon lacht: “Ik weet zeker dat als je dat niet 
doet, je er later spijt van krijgt. Dan blijf je dat foutje in die 
sjaal zien!”

Aan het einde van de tafel zit Juriena van den Noort (54) 
rustig te breien aan een roze kabeltrui. Ze luistert naar de 
verhalen en breit rustig verder. “Dat is juist zo fijn hier, je 
mag hier zijn wie je bent. Ik ben niet zo’n prater en dat is 
prima.” Ze is hier nu voor de vierde keer, op aanraden van 
een hulpverlener. Ze woont sinds kort in Rosmalen, zonder 
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partner en familie en wilde wat contacten opdoen. “De 
gemoedelijkheid en vrijblijvendheid bevallen me. Het is 
niet ‘moeten’ maar ‘mogen’. Als je een keer niet kunt, stuur 
je een berichtje in de groepsapp. Geen verplichting.” Thuis 
breien doet ze niet, dat komt er niet van. Dus of haar 
kabeltrui voor de komende winter afkomt valt nog te 
bezien. 
Marjon zegt dat de club nieuwe leden kan gebruiken. “Wat 
nieuwe gezichten erbij zou erg fijn zijn. Zowel mannen als 
vrouwen! Belangstellenden zijn van harte welkom een keer 
aan te schuiven op een dinsdagavond tussen 19.00 en 
21.00 uur, in de even weken. Locatie: Café Bottles in 
Rosmalen. Je ziet ons wel zitten met onze bolletjes garen!”

Zo, de avond zit erop. Iedereen rekent zijn drankje af. 
Sommigen gaan naar huis, anderen sluiten de avond af op 
het terras. Wilma heeft haar sigaretje verdiend!!

Informatie bij:
Marjon Weijburg
Mweijburg@hotmail.com
Telefoon 06-24468711
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