
Jouw liefdevolle handwerkhulp gevraagd 
 
 

Voor de nieuwe woonlocatie Eikenhuys van de Wever in Berkel-
Enschot, waar mensen met dementie komen te wonen, maken we 
een afscheidsdeken.  
Het nieuw te openen Eikenhuys wordt een thuis voor 59 mensen 
met dementie in Berkel-Enschot. Voor de meeste mensen zal 
Eikenhuys hun laatste thuis zijn, bewoners zullen er uiteindelijk 
ook sterven. Wanneer iemand gestorven is wordt er nog eenmaal 
een uitgeleide gedaan. De bewoner wordt dan vanuit het eigen 
appartement naar de voordeur gebracht, omringd door 
medebewoners en samenwerkers. Om ook dit laatste stukje met 
warmte en zorg te omvatten zou Eikenhuys graag een 
afscheidsdeken willen gebruiken. Deze deken wordt gebruikt om 
de bewoner toe te dekken. Een deken gemaakt met liefde en die 
warmte en troost uitstraalt. 
 
 
Voor de met liefde gemaakte afscheidsdeken is jouw hulp nodig! 
Gehaakte en gebreide vierkanten gaan samen de deken vormen, met 
daarop eikenblaadjes in een slingerende vorm. De warmte en liefde van 
jouw gehaakte of gebreide vierkant wordt zo meegegeven bij het 
afscheid.  Zou jij een vierkant of een eikenblaadje willen haken of breien 
voor deze deken? 
 
Er is een kleurenpalet samengesteld voor de deken, de bolletjes Must 
Have katoen liggen klaar in de winkel. Je mag het vierkant haken of breien 
naar eigen inzicht, maar als je wat uitdaging wil zijn er ook enkele 
patronen verzameld. Het vierkant moet in ieder geval een afmeting van 
20x20cm hebben, dan kunnen alle vierkanten gemakkelijk aan elkaar 
gemaakt worden tot een deken. 
 
 

De kleuren zijn:  
03 Ecru – 09 Limestone – 15 Mustard – 19 Sorbus – 24 Chestnut – 25 
Brownie – 26 Satay – 27 Brunet – 29 Burgundy – 78 Bottle – 88 Forest – 
91 Khaki – 107 Ocher – 108 Curry – 109 Rust 
 
Alleen dit kleurenpalet wordt gebruikt. En omdat sommige kleuren meer 
mogen voorkomen in de deken, wordt er een lijst bijgehouden van de 
gebruikte kleuren. Om het rustig te houden, wordt elk vierkant gemaakt 
met een kleur.  
 
Formaat vierkant: 20 x 20 cm 
Aantal vierkanten nodig: 96 
Gebruik haaknaald 3,5mm of breinaald 3,5mm (23 steken is 10cm) of 
pas deze aan naar jouw eigen hand van haken of breien. 
 
Het patroon kies je zelf, zo kan iedereen, zowel beginner als gevorderde, 
meedoen. Zoek je wat uitdaging? Op Ravelry staat een verzameling 
Engelstalige haak- en breipatronen waaruit je kan kiezen.  
https://ravel.me/saskiag78/6vqako (als je geen account hebt op Ravelry, 
stuur ik met liefde een patroon via email). 
 
Op de deken komen ook gehaakte eikenblaadjes in een slingerende vorm. 
Deze zijn te haken naar eigen inzicht en er is een patroon beschikbaar. 
 
Op woensdag 18 januari van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag 2 
februari van 10.00 tot 12.00 uur ben je welkom in de winkel om samen 
te haken en te breien aan de afscheidsdeken.  
 
 

De deadline voor het inleveren is  
zaterdag 25 februari voor 16.00 uur. 
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