
Naald, draad, een drankje en een babbel op vrijdagmiddag 

Op vrijdagmiddag is het steeds druk in de cafetaria van De Kring. Dan komt een 

groep bijeen die met naald en draad aan de slag gaat, de naaimachine boven 

haalt en patronen bestudeert. Maar er wordt vooral veel gelachen en gebabbeld 

aan de tafel van Stof=tof. Deze week zijn er opnieuw tien vrouwen van de partij. 

Sommige zijn druk aan het breien, anderen wisselen ideeën uit, nog anderen 

drinken een tasje koffie en doen een babbeltje.  

Hoe lang Stof=Tof al bestaat weet niemand precies. Iemand komt al twee jaar, 

iemand anders al vier jaar, iemand anders herinnert zich nog hoe ze in het oude 

gebouw al bijeen kwamen. We moeten het maar eens aan Bea vragen, zij startte 

ooit met de activiteit en weet wel hoe lang de groep al bijeen komt. Wat ze wel 

weten is dat ze elke week op vrijdag bijeen komen sinds de verhuis naar het 

nieuwe gebouw.  

De vrouwen hebben verschillende redenen om naar stof=tof te komen. Ze leren 

bij, ze kunnen ideeën uitwisselen, maar ze komen ook voor het sociaal contact 

en omdat ze elke week veel kunnen lachen.  

Vrijwilliger Mieke weet altijd raad. Ze kent alles over breien, naaien, haken. En 

als ze iets niet weet dan neemt ze het mee naar huis en zoekt ze op hoe iets 

moet. Ze brengt dan een patroon of beschrijving mee zodat de deelnemers 

verder kunnen. Maar de deelnemers leren ook van mekaar. Soms zien ze iemand 

aan iets werken en dan vragen ze een beetje uitleg over een patroon of steek. 

En als ze het mooi vinden, proberen ze het ook eens.  

Vorig jaar trok de groep van Stof=tof naar een magazijn in Belsele waar ze 

breiwol, accessoires en knopen konden aanschaffen. Het was leuk om in groep 

te kunnen gaan, ze kregen zelfs een tasje koffie en korting aan de kassa.  

In de zomervakantie komt de groep niet bijeen maar daar had Mieke iets op 

gevonden. Iedereen die wilde kon meewerken aan het maken van een plaid. Die 

bestond uit allemaal gebreide lapjes. Elke week kregen de deelnemers een 

opdracht en een andere breisteek in de mailbox of brievenbus. Zo konden ze een 

hele zomer verder werken. Sommigen hun plaid is al lang af, anderen werken er 

op hun tempo aan verder in Stof=tof.  

In de toekomst willen de deelnemers van Stof=tof vooral nog veel leren van 

mekaar en nieuwe ideeën opdoen. En aan het enthousiasme van de groep te 

zien zal dat zeker lukken! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag ook deelnemen aan Stof=tof? Dan ben je welkom op vrijdagmiddag 

vanaf 13u30 in de cafetaria van Wijkcentrum De Kring. Deelnemen is gratis en er 

is beperkt materiaal waar je gebruik kan van maken. Er is een naaimachine 

aanwezig die je kan gebruiken.  


