
Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 27 januari 2017 

Beurs Zwolle 2017 
 
Voor de negende keer zijn wij vertegenwoordigd op de beurs in Zwolle van 9 tot 
en met 12 februari a.s. Stand 103, weer aan de zijwand in de eerste hal (dezelfde 
plek als voorgaande jaren). 
 
Blokjes tassen 
Ook dit jaar zullen we onze stand weer inrichten met de blokjes tassen. Alle  
voorbeelden van 1 blok tot en met de AH tas van 24 blokken zijn er. Niet alleen de  
tassen zijn te koop, ook van enkele tassen hebben wij patronen en bijpassende beugels. 

!

!  



Nieuwe patronen kralentasjes 
Er zijn weer veel nieuwe patronen ontworpen door Connie. Het zijn gebreide kralentasjes.  
Hieronder enkele voorbeelden. Op de beurs vindt u pakketten en losse patronen. 

! !

!  
 



Workshop 
Ook is er een nieuwe workshop. U kunt zich nu al inschrijven, (klik hier). Deze keer is  
het haken van een kralentasje. Bij de workshop inbegrepen zijn, het garen, kraaltjes en  
patroon. Natuurlijk zijn de kraaltjes weer opgeregen zodat u meteen aan de slag kunt.  
Elke dag wordt de workshop gegeven van 13.30 – 15.00 Uur. Kosten € 12,50. Neem  
wel je eigen haaknaald mee, afhankelijk hoe je haakt 1.25 1.75 mm. workshopplein 3. 

!  
Geen tijd voor de workshop, pakketjes zijn ook te koop op onze stand. 
 
Mutsen  
We zijn weer in de breipennen cq. haakpennen geklommen om patronen te schrijven 
van authentieke mutsjes. Deze keer een gehaakt poppenmutsje, een gebreid poppenmutsje 
en een gehaakt meisjesmutsje. 

!

!  
 



Boeken 
Onze voorraad boeken Gebreide Gelderse Mutsen en Gebreide Kralen Tasjes slinkt behoorlijk.  
Momenteel zijn we ons aan het beraden of we de uitverkochte boeken kunnen aanbieden  
als een printing on demand versie via internet. Dit betekent dat er pas een boek gedrukt  
wordt, wanneer er één besteld wordt. Een dure aangelegenheid voor ons allen.  
Om een ieder in de gelegenheid te stellen om de serie boeken van de Gelderse mutsen  
compleet te maken, de volgende beursactie: Alle boeken kosten vanaf de eerste beursdag 
€ 10,00 per stuk. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. 

! ! !

!  
Alle boeken € 10,00 per stuk. 
 
Gezellig als u onze stand bezoekt. Mocht u een werkje van ons hebben liggen waar u niet 
uit komt neem dit dan mee. Na 15.30 uur is het meestal wat rustiger op de beurs en dan 
helpen wij u graag. Niet eerder want dan komen wij vaak ogen en handen tekort om mensen 
uitleg te geven met hetgeen wat wij op onze stand hebben. 
 
Graag tot op de beurs in Zwolle, Henny, Anke en Connie 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 12 maart 2017 

Ondanks verhuizing, blijft webshop open! 

De Gelderse Mutsen zijn aan het verhuizen. Na ruim twintig jaar op de huidige stek te  
hebben gewoond, wordt het tijd voor een nieuw knus plekje. We blijven in dezelfde  
buurt wonen maar we willen meer tijd hebben voor onze hobby in plaats van tuinieren 
in de grote tuin om ons huis. 

!  
Afgelopen weekeinde gingen dus de breinaalden aan de kant om dozen in te pakken.  
Elke morgen vroeg opstaan en maar weer sorteren. Wel mee, niet mee, weggeven,  
in de container, hoort dit bij het oud papier? Wat heeft een mens veel spullen en  
verzamelaars als de Gelderse Mutsen hebben nog meer spullen.......

!  



Langzaamaan werd de stapel dozen minder maar de stapels ingepakte dozen meer.  

Het was een "hoe kan je door de dozen nog een zien.”!

!  
Gisteren heeft een verhuisbedrijf de dozen uit het huis gehaald.Nog even moeten de 
dozen in de opslag, voordat ze weer uitgepakt gaan worden. Eerst moet ons nieuwe 
plekje nog worden verbouwd. Gelukkig voor u blijft de webshop open. Alle artikelen  



zijn zorgvuldig uitgezocht en apart verhuisd. Mocht u onverhoopt een nee krijgen, 
u weet dan is er iets fout gegaan. 

!

!  



Het bloed blijft echter kruipen waar het niet gaan kan. Er moest ondertussen toch 
ook nog kralen worden aangeregen. Hoewel de lamp van het plafond werd geschroefd, 
ging het aanrijgen gewoon door. Immers in de avonduren kan er makkelijk nog worden  
gebreid. Ook vonden we tussendoor nog tijd voor een breioverleg. De voorbereidingen  
voor Zwolle 2018 zijn alweer volop aan de gang. 

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 2 april 2017 

Ariadne bijna 51 jaar oud 
 
Tijdens een verhuizing vindt je soms wat en ben je het zo erop ook weer kwijt. 
Tijdens het opruimen van moeders hobby kamertje lagen nog wel wat reliquien. 
Zo ook een oude Ariadne uit 1966. Mijn, Anke’s jubbeljaar, 50 jaar oud. Gevonden  
en ook weer kwijt tussen de stapels oude handwerkbladen. Maar uiteindelijk is 
deze Ariadne toch niet in de oud papierbak terecht gekomen. Heel apart, het was 
er ook maar eentje die zo oud was. Waarom is deze bewaard en anderen niet. 

!

!  
Hoogstwaarschijnlijk was hij nog van tante Annie, de moeder van mijn zus want  
bij het herenvest staan haar berekeningen. 



!  
In 1966 kostte de Ariadne 90 Nederlandse centen en was toen ook al een maandblad. 
En toen was de honderdduizendste abonnee aangebracht. Geen idee hoeveel  
de Ariadne van nu kost en hoeveel abonnees ze hebben. Het is tegenwoordig dan  
ook meer een woonblad dan een handwerkblad.  
Verder opvallende zaken in deze Ariadne zijn naast advertenties van wol en andere  
handwerkbenodigdheden (Scheepjeswol, dmc, Smyrna, Parley, Zareska): 
- Een advertentie van Butagas 
- Hoofdpijnpoeders 
- Een boeiende roman over families, liefde, avonturen waarbij een tekening van  
een vrouw zittende op de man, geheel gekleed welliswaar maar met de tekst:  
Calandrino, die zich haast niet verroeren kon, zie: ‘Ach, mijn zoete ziel, laat je zoenen!” 
 
Hieronder een aantal foto’s van het blad met de werkstukken van toen. 



!  

!  



!  

!  

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 4 juni 2017 

Bedje 

Als kind was ik een poppenmoedertje. Een bedje, een poppenwagen, kleertjes van alles  
had ik en samen met Connie speelden we er heel veel mee. Dat poppenmoedertje ben 
ik altijd gebleven. Mijn oude speelpop met een gebreid jurkje dat oma gemaakt heeft is 
nadat ik het huis uit gegaan ben altijd met mij mee verhuisd. Ook nu altijd nog heef 
t ze een plekje in mijn huis.  
Tijdens de verhuizing van Henny en Connie kwam het bedje ook weer te voorschijn.  
Opa heeft dit getimmerd voor ons. Moeder Henny is geen oma geworden en het bedje 
kreeg geen nieuwe bestemming. 

!

!  
Links mijn oude speelpop met het jurkje dat oma van moeders kant gebreid heeft. Rechts Juta, 
Nijntje en Beer. 
 
Maar nu is het bedje toch ook weer naar mijn huis verhuisd omdat ik er wel een nieuwe  
bestemming voor gevonden heb. Via de kinderen van mijn partner ben ik oma geworden  
of ja hoe zeg je dat. Zij zeggen in ieder geval oma Anke. De eerste een jongen, inmiddels  
ruim 4 jaar speelt volop met het Lego van opa. De tweede is een meisje. Roze Lego is  
ook leuk maar oma Anke het poppenmoedertje zag weer nieuwe kansen voor het bedje.  
Echter mijn speelpop ondanks dat het al plastic is vind ik te kwetsbaar. (had na de foto 
sessie al een been in mijn hand). Daarom bedacht ik al breiend dat ik het wel leuk vond  
om het bedje zelf weer aan te kleden. Maar ik ben nooit met stofjes in de weer maar wel 
met wol en breinaalden. 



!

!  
In mijn voorraad had ik nog heel veel kleurige wol. Eerst een 
dekentje gebreid en op de beurs in Zwolle bij Zij maakt het het patroon gekocht van 
Jutta en beer. En ja, Nijntje hoort er ook bij. Toen Dick Bruna overleed in februari van 
dit jaar lag er bij de boekhandel het boekje Nijntje heeft verdriet. Straks kan ik dit 
voorlezen aan de kleinkinderen met de gebreide hoofdrol spelers in het bedje waar de 
tekst van het boekje zich ook afspeelt. 



!

!  



!

!  



Geschreven door Connie en Anke Grevers 
Toegevoegd op 29 juni 2017 

80 jaar 

!  
We hebben 29 juni een feestje te vieren. 
Henny viert haar 80ste verjaardag!!! 



Het wordt deze keer maar een klein feestje want Henny en Connie zitten midden in een 
verbouwing. 
De bouwvakkers zullen vast wat lekkers bij de koffie krijgen. Familie en vrienden moeten wachten 
tot ook het huis helemaal klaar is. 
Maar Anke zal met haar partner als verrassing langskomen zodat wij met ons viertjes lekker uit 
eten kunnen gaan. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 5 juli 2017 

Tentoonstelling chapeaux 
 
De hoeden van Beatrix, iconische hoedendraagster. 
 
Onlangs (mei) togen wij naar Paleis het Loo voor de hoedententoonstelling van Beatrix. 
Helaas mocht onze huisfotograaf binnen geen plaatjes schieten van de hoeden.  
Misschien voor u nog een reden meer om de tentoonstelling te bezoeken. De 
hoeden waren prachtig opgesteld in vitrine kasten op ijzeren frames met het  
silhouet van Beatrix. 
Naast de hoeden werd ook via beeldschermen getoond bij welke gelegenheden  
zij de hoeden droeg tijdens de 33 jaar dat ze onze Koningin was. De hoeden waren 
ingedeeld op kleur en soms op gebruikt materiaal. Het is een prachtige tentoonstelling 
en zeker de moeite waard om deze te bezoeken. De tentoonstelling is nog te zien 
tot en met 27 augustus.  

!

!  
In de tentoonstelling staan creaties van hoedenmakers Harry Scheltens,  
Emy Bloemheuvel en Suzanne Moulijn. De hoed staat nooit op zichzelf, maar werd 



altijd in combinatie met de kleding ontworpen en gekleurd, veelal in samenspraak 
met de Koningin. De hoeden tonen verrassend veel mogelijkheden in kleurgebruik, 
materialen, versieringen en een creatief vormen- en lijnenspel. 
De hoeden zijn niet alleen maar hoeden: het zijn ook sculpturen en soms zelfs  
kunstzinnige objecten, als bekroning van het beeld van Koningin Beatrix. De 
Koningin was altijd goed herkenbaar en in een menigte kon je haar makkelijk 
herkenbaar zien/vinden. Het ging niet om mode, het ging erom haar zo goed  
mogelijk te begeleiden in haar functie. 
 
Natuurlijk kunnen ontwerpers prachtige hoeden maken maar één van de kinderen 
van Beatrix had ook een hoed gemaakt voor haar en ook deze is te bewonderen. 
Een prachtige tentoonstelling die naast de hoeden ook een prachtig tijdsbeeld  
geeft, van de periode dat Beatrix onze vorstin was.

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 20 september 2017 

Papier 
 
Afgelopen zomer was ik met mijn partner in Zweden op vakantie. Deze keer niet  
veel textiel uitstapjes of werden er wolletjes gescoord.  
Maar een uitstapje naar Kalmar pakte creatief uit. Kalmar ligt in het oosten bij het 
eiland Olland. Helaas zijn wij daar niet geweest maar Olland blijft om de mooie wol 
op het vakantie to do lijstje staan. 
Kalmar ligt dus aan de zee en heeft daardoor natuurlijk vele oorlogen gekend. 
Daarom werd er een prachtig kasteel gebouwd. Dit kasteel ziet eruit zoals het een  
kind zou tekenen Met torens en kanonnen. 

!

!  
Maar in zo’n kasteel is het ook niet moeilijk om in te beelden dat er ridders en  
prinsessen woonden. En die verbeelding dat er echte ridders en prinsessen 
rondlopen in zo’n kasteel heeft Isabelle de Borchgrave in papier gemaakt.  
Elk detail van een jurk, kostuum is gemaakt van papier. 
Prachtig. Je hoort de jurken gewoon ritselen als de prinsessen echt zouden rondlopen. 
De tentoonstelling Once Upon a Time is inmiddels afgelopen. Deze tentoonstelling 
ging over een verzameling oude horloges met geëmailleerde uurwerken. Die heb ik 
even gemist. Mijn ogen trokken naar de prachtige jurken. Het waren allen replica’s  
van kledingstukken die gedragen werden tussen 1650 en 1850. De jurken behoren  
tot de collectie “Papiers a la mode”. Hieronder ziet u enkele foto’s van die jurken 
en kostuums. 



!  

!  



!  !  

!  



!

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 3 oktober 2017 

Wat gaan we doen op de Breidagen 
 
Op 20 en 21 oktober zijn er weer Breidagen in Zwolle! Dit keer hebben wij samen 
met de Breidag, naast onze stand en workshop nog iets extra’s aan te bieden.  
Een lezing: de geschiedenis van de kralenbeurs! Deze lezing is gratis en zowel  
op vrijdag als op zaterdag om 13.00 uur. U kunt niet reserveren en vol is vol. 
(Suyderseezaal 1) Connie zal aan de hand van foto’s en voorbeelden de 
geschiedenis vertellen maar zal ook over de techniek en de gebruiken vertellen.  
Klik hier voor de lezing Connie.

!

!  
 
Enthousiast geworden dan kunt u bij ons nog altijd de AH tassen zien die wij 
gemaakt hebben met vakjes van 9 x 9 cm. Ook een aantal andere voorbeeld  
tassen (die te koop zijn) kunt u bekijken op onze stand, nr. 11. 

https://breidag.nl/lezingen/connie-grevers-geschiedenis-van-gebreide-kralentassen/


!  
 
In de ochtend zal Connie een workshop geven: Kralen haken. Er is nog plaats.  
De kraaltjes zijn geregen zodat u meteen kunt starten om de techniek van het 
haken met kralen te leren. De workshop start om 11.00 uur. Graag reserveren.  
Voor meer informatie klik hier: workshop kralentasje haken en opgave 
 

!  

https://breidag.nl/workshops/connie-grevers-het-haken-van-een-kralentasje/


Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 23 oktober 2017 

Terugblik Breidagen Zwolle 

Wat een gezellige enerverende dagen hebben Anke en ik beleefd afgelopen week in Zwolle. 
Wat een gezelligheid, wat een enthousiasme ondanks de hitte achter in de beurszaal.  
Al vroeg stroomden de bezoekers in grote getalen binnen. Ook de workshoptafel was 
’s morgens om 10.30 uur al bezet. En dan hoor je uit welke uithoeken een ieder komt.  
Petje voor af, je moet wat voor je hobby over hebben om er zo vroeg al te kunnen zijn.  
Zes uur opstaan blijkt bijna een standaard voor elke bezoeker. 

!  
 
Elke dag werd er druk gehaakt aan de workshoptafel met de kleine kraaltjes. Volop  
inspanning om ondanks de drukte op de beursvloer toch de techniek eigen te maken. 
En het is gelukt! De workshopdeelnemers zowel van de vrijdag als de zaterdag zijn goed 
op weg om met kralen te haken. 



!

!  
foto's Hedwig Wijnands 



 
Ondertussen was er volop bedrijvigheid op de stand van de Gelderse Mutsen.  
Om 13.00 uur de lezing in de Suyderzeezaal. De aanwezige mensen waren zeer 
belangstellend. Er werden veel vragen gesteld en veel voorbeelden mochten de  
aanwezigen zelf in de hand houden om te bekijken. Zelf heb ik ook weer nieuwe imput 
gekregen van de aanwezigen. Leuke gesprekken gevoerd, mailadressen uitgewisseld 
voor nieuw contacten en/of meer informatie. 

!  
 
Bijzondere dank voor de anonieme mevrouw aan de stand die tot mijn verrassing een  
kralentasje, een reticule voor mij meebracht! Helemaal sprakeloos dat we dit van u hebben 
gekregen. U wilde helemaal niets anders dan dat het kralentasje een goede bestemming  
zou krijgen. Nu dat doet het! Uw tasje past precies in de lezing die ik heb gegeven. 

!  
Tja, en dan aan het eind van de dag nog even naar Hilversum voor een radio-interview  
bij omroep Max. Er werden leuke vragen gesteld, het was één en al gezelligheid in de 
studio. Voor het interview verwijs ik u naar de volgende link: klik hier Tijd voor Max radio 

http://www.nporadio5.nl/tijdvoormaxradio/gemist/audio/24862/het-evenement-nederlandse-breidagen


!  
Zaterdag, een net zo gezellige dag dan de vrijdag en minstens zo druk. Om vijf uur 
konden we de boel inpakken en terugrijden naar ons huis. De voetjes op de bank en 
terugdenken aan de twee hele gezellige bijzondere dagen in Zwolle.  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 7 november 2017 

Kreadoe 2017 

Al veel jaren achtereen opperden wij, Anke en Connie, dat we naar de Kreadoe wilden. 
Eindelijk na een afwezigheid van meer dan twintig jaar hebben we dit jaar de Kreadoe 
in Utrecht bezocht. 

! !  
Gezellig met trein en/of bus naar Utrecht. Ik had gelukkig een breiwerk mee in de trein, 
want bijna twee uur in de trein zonder iets te hebben te doen, tja, blijft lastig voor 
een bezige bij. De dienstregeling liep geheel volgens plan en Anke stond al in de  
jaarbeurshal op mij te wachten. 
Het plan voor de dag was om vooral te kijken wat er te scoren viel op kralengebied. 
Strategisch lopend, pad voor pad, hebben we alle stands waar kralen te zien waren, 
uitgebreid bezocht. Iedere kralenbak is door ons omgekeerd, om te zien wat er onder 
in de bak zit. Ondertussen natuurlijk ook oog hebben voor alles wat er verder te 
hobbyen is. 



!

!

!  
Nu heeft zowel Anke als ik een aversie tegen lijm en verf. Bah, dat blijft altijd aan 
onze vingers kleven en het zit altijd waar het niet hoort te zitten. Laat verven, kleien en plakken nu 
verre het meest aanwezig zijn op de Kreadoe? Anke en ik hadden dit al snel gezien. Ook viel het 
op dat er veel kramen waren waar veel papier te koop was. Ook niet echt ons ding. 
Er was een stand met prachtig macramewerk met kralen. Helaas kan ik dit niet laten zien want 
fotograferen was in deze stand verboden. 



! !

!  
Aan het eind van het bezoek constateerden Anke en ik dat we vooral kralen  
gescoord hadden. Kralen in vele maten en in vele kwaliteiten. Voor het overige: 
we gaan geen nieuwe hobby beginnen. Het breien met kralen blijft onze passie! 
We gaan verder op de ingeslagen weg met een leuke uitbreiding naar……………………. 
Tja dat houden we nog even geheim. 
Houd de website en/of Facebook in de gaten. Binnenkort meer! 



  
Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 23 december 2017 

Borduren 
Afgelopen zomer periode had ik een zeer veel last van mijn schouder. Even niet werken  
en het ergste was niet breien. Maar gelukkig ging het met fysio beter en kon ik in de  
zomervakantie borduren. Ook iets wat ik graag doe. Zo kreeg ik onderstaand 
borduurwerk gereed en kan ik er met de kerst van genieten. Of misschien wel de 
hele winter zoals iemand zei want het is een mooi winters plaatje wat niet alleen 
met kerst in de kamer kan hangen. Patroon is trouwens van www.Soed-idee.nl 

!  
 
Tijdens mijn niet breien periode zijn Henny en Connie gewoon verder gegaan en ik 
heb het inmiddels gelukkig ook weer opgepakt. Zo komen wij met de beurs in  
februari 2018 met een hele nieuwe collectie. De collectie is weer met kralen breien. 
Hoe, ja heel anders al vorige keren. Komen er patronen van, ja er komen patronen.  
Sorry we laten u nog even niet het naadje van …… weten maar wij vinden het heel 
mooi en apart. Iets waar we goed en uniek in zijn als we ons zelf een klopje op de  
schouder mogen geven. 
 
Voor nu wensen wij u hele fijne kerstdagen en een gezond en creatief 2018.  
Tot snel met meer nieuws in 2018! 



 

!  



!

!  
  


