
Wat leuk dat je belangstelling toont voor het haken van regenboog sjaals. 
 
Even voorstellen 
Wij zijn twee buurvrouwen. Allebei zijn we dol op haken. Elk met haar eigen 
voorkeur. De een heeft meer variatie in haar haakwerk dan de ander. Maar dit staat 
het haakplezier niet in de weg.  
Gerdi is een echte allrounder. Ze haakt met plezier dekens, omslagdoeken, 
mandela’s, dieren en vesten. Rieta richt zich meer op sjaals, omslagdoeken, 
pannenlappen, dekens, slingers. Enfin, samen zijn we van alle markten thuis zullen 
we maar zeggen. Hieronder lees je meer over het haken van de sjaals in juni, de 
maand van de Achterhoek Pride.  
 

 
Fotobijschrift: Rieta en Gerdi haken met regenboogkleuren 
 
Achterhoek Pride 
Via Facebook zag Rieta de oproep om activiteiten te organiseren tijdens de 
Achterhoek Pride in juni. Direct ontstond het idee om sjaals te haken in 
regenboogkleuren. En Gerdi was gelijk enthousiast om aan te haken. Het idee werd 
gedeeld met de organisatie van de Achterhoek Pride. En we kregen al snel bericht 
dat onze activiteit op de agenda komt van de Achterhoek Pride.  
 

Activiteit 
Sjaals haken in de kleuren van de regenboog. De aftrap hiervan doen we tijdens de 
Achterhoek Pride. Haakliefhebbers uit Neede en omgeving kunnen op verschillende 
momenten op diverse locaties aanhaken. Natuurlijk mag er ook gebreid worden. We 
sluiten immers niemand uit. De oproep is een sjaal. We staan ook open voor andere 
creaties. Denk aan sokken of mutsen. Als het maar in de regenboog kleuren is en dat 
het gedragen kan worden. We willen immers dat de boodschap van de Achterhoek 
Pride – dat je jezelf mag zijn in de Achterhoek -  zichtbaar maken. 
 
Waar 
Op een aantal plekken in Neede kunnen handwerkliefhebbers komen met garen en 
naald om een aantal toeren te haken. Waarom op verschillende locaties? Omdat we 
trots zijn op deze locaties en zo proberen we zoveel mogelijk inwoners enthousiast te 
krijgen. Bovendien is het een mooi moment om met elkaar in gesprek te komen en te 
gaan over de Achterhoek Pride. Want wie of wat je ook bent in de Achterhoek: je 
mag je jezelf zijn. 



• Bij de Hollandsche molen kun je heerlijk zitten met een mooi overzicht over 
Neede. Het idee is om de regenboogvlag in de wieken te hangen op 4 juni. 

• Op het Vlearmoesplein midden in het dorp hebben Sprokkelhuuske en Café 
Vally’s een super leuk terras met allemaal stoelen in felle kleuren. 

• Het Filter is de voormalige waterzuivering. Echt een ruwe diamant die weer 
schittert. De ruimte is op Natuurpark Kronenkamp, een mooie groene en ruime 
locatie waar het heerlijk buiten toeven is. 

• Trefpunt – Speeltuin de Berg ligt midden in een woonwijk. Echt uniek is deze 
speeltuin en helemaal gerenoveerd. Op deze locatie hopen we ook kinderen 
te treffen. Zo maken ze kennis met handwerken en de regenbooggemeente. 

 
Wanneer 
Verschillende dagen en tijden in de maand juni. Alle eigenaren hebben reeds 
toegezegd dat we welkom zijn. Ze zijn er zelfs trots op dat we komen! Je bepaalt zelf 
of je één keer of vaker komt. 
 
Week   Dag   Datum  Locatie   Tijd 
22  Zaterdag  4 juni  Hollandsche molen  10.30 uur 
 
 
23  Dinsdag  7 juni  Vlearmoesplein 
       Terras Sprokkelhuuske en 
       Café Vally’s   10.00 uur 
 
24  Vrijdag   17 juni Het Filter  

Natuurpark Kronenkamp 14.00 uur 
 
25  Vrijdag  24 juni Trefpunt - Speeltuin de Berg 
           14.30 uur 
 
Eindresultaat 
Handwerkliefhebbers kunnen tot medio september werken aan een sjaal of 
omslagdoek. Natuurlijk mag een deelnemer ook meerdere exemplaren maken. 
Tijdens Coming Out Day op dinsdag 11 oktober delen we de sjaals op diverse 
locaties in Neede uit. Om zo een signaal af te geven dat een ieder mag zijn wie hij/zij 
is. Het eindresultaat wordt voorzien van een kaartje met leuke tekst.  
De afronding van deze activiteit werken we nog verder uit. We bekijken eerst even 
hoe het idee aanslaat en of we op respons kunnen rekenen.  
 
Spelregels 

• Deelnemers zorgen zelf voor garen in de zes kleuren van de regenboog. 

• Het is wenselijk om op de locaties een consumptie tegen kostprijs af te 
nemen. De locaties worden gratis beschikbaar gesteld.  

• Het patroon van de sjaal of omslagdoek mag naar eigen inzicht. 

• Thuis kan er verder gewerkt worden aan het project. 

• Deelnemers mogen zelf weten hoeveel sjaals ze maken. 

• Sjaal(s) moet medio september gereed zijn. 
• Informatie over inleveren en de uitreiking tijdens Coming Out Day volgen.  


