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Jaarlijkse uitje breiclub 

De breigroep van de Vrouwen van Nu Ruinen had donderdag 3 mei haar laatste 

breiochtend in het seizoen 2017/2018. 

De breipennen bleven echter thuis, want de “breisterren” gingen met elkaar op 

pad met onbekende bestemming. 

Greta Flik en Grietje Scheeroren hadden een voor de rest van de groep geheim 

programma bedacht. Op de fiets en niet te ver, niet Ruinen uit. Dat was het 

enige dat bekend was.  

Om half tien startten we aan de Neuzendijk en via de Neuzendijk en Harm 

Smeengestraat bereikten we al snel onze eerste bestemming. Op de koffie bij 

Femke Anne aan de Brink. Die koffie kregen we aan een grote werktafel en dat 

betekende ook dat we aan het werk gezet werden. Een kandelaar met vier 

onderzetters beschilderen, oftewel ons eigen kunstwerk maken. Nou ja, zoveel 

hoofden, zoveel zinnen en dat was aan het eindresultaat wel te zien. We 

verbaasden onszelf allemaal. Alhoewel Femke Anne onze talenten hevig prees, 

denk ik toch niet dat er één kunstwerk een prominente plek in iemands 

huiskamer heeft gekregen. Het was echter heel leuk dit met elkaar te doen. De 

volgende dag konden we onze werkstukken ophalen. 

Om even over twaalven stapten we weer op de fiets en met een omtrekkende 

bewegen kwamen we opnieuw op de Brink aan en nu bij restaurant Kuik. Daar 

stond de tafel al klaar voor een heerlijke lunch. Nadat de inwendige mens 

verzorgd was gingen we voor de derde maal op de pedalen en na een iets 

langer tochtje belandden we op Oldenhave. Hier voorzag Geke Schoonvelde 

ons van koffie en thee en vertelde met begeleidend beeld iets over haar 

kaasmakerij. Boerenkaas wel te verstaan en we hoorden meteen het verschil 

tussen gewone en boerenkaas. Gewone wordt bereid met gepasteuriseerde 

melk en boerenkaas met rauwe melk. Geke vertelde dat ze in het verleden er 

niet aan moest denken zelf kaas te maken maar door Syrische vluchtelingen die 

dat wel zelf wilden doen en bij haar daarvoor de melk kwamen halen, ging ze 

dat toch ook eens proberen. Dit lukte niet echt, maar de interesse was gewekt 

en ze is toen cursussen gaan volgen. Een nevenfunctie op het boerenbedrijf 

was welkom, maar de verkoop van kaas aan huis zag Geke niet zitten. En toen 

kwam Johan Laarman met zijn idee om de producten van verschillende 

boerenbedrijven in één winkel te gaan verkopen. Daar voelde Geke wel voor en 

zo is uiteindelijk de Verswinkel in het dorp gekomen.  

Na bezichtiging van de kaasmakerij eindigde ons gezamenlijk, letterlijk en 

figuurlijk, zonnige uitje.                                                                     Bets van Dorp 


