
Trots op Genemuiden 4948

CREAMIJN
INSPIREERT ECHT
IEDEREEN TOT HAKEN!

Haken is voor Jenny een passie, die 

zij een paar jaar geleden via een blog 

met de wereld is gaan delen. “Ik liet 

er mijn zelfgemaakte knipjes, arm-

bandjes en andere accessoires zien”, 

vertelt ze. “Toen mijn man zijn baan 

dreigde te verliezen, wilde ik er iets bij 

gaan doen. Hij kwam met het idee zelf 

garen te verkopen en dus kochten wij 

veertien verschillende kleuren in. Als 

één van de eersten bezorgden wij de 

bollen in vacuüm pakketten, gewoon 

via de brievenbus en dat sloeg enorm 

aan.” In rap tempo werd de keuken-

tafel te klein, net als de bijkeuken en 

garage. In de achtertuin kwam een 

kantoorunit, maar ook daar groeide de 

webwinkel uit zijn jasje. Inmiddels zit 

CreaMijn al tweeënhalf jaar op het in-

dustrieterrein van Genemuiden, waar 

geen eind lijkt te komen aan de groei.

Familiebedrijf
Jenny mag dan de eigenaresse zijn, 

maar CreaMijn is bovenal een familie- 

bedrijf. Naast vijf parttimers werkt 

dochter Tiemieke de hele week met 

veel plezier voor de webwinkel en ook de 

andere dochters springen regelmatig bij. 

“Mijn man doet de administratie, onze zoon 

de ICT klusjes en koffie tijdens de show-

roomochtenden”, gaat Jenny verder. “De 

kleine cadeautjes die wij in ieder pakket 

meesturen, worden door mijn vader ge-

maakt. We doen het dus echt met z’n allen.” 

Naast losse garen, naalden, kralen, labels en 

andere benodigdheden verkoopt CreaMijn 

heel veel kant-en-klare pakketten, vooral de 

knuffeldieren zijn erg in trek. Een enorme hit 

is de Nostalgia Crochet Along 2018, waar-

bij via de Facebookgroep Haakplein iedere 

week een stukje patroon van een prachtig 

sprei wordt gedeeld.

Haken is echt helemaal in en wie de handen 

voelt jeuken, kan natuurlijk direct naar de 

webwinkel gaan om iets uit te zoeken. Daar 

staat ook wanneer de eerst volgende show-

roomochtend wordt gehouden. “Mensen zijn 

hier dan welkom om ons persoonlijk vragen 

te stellen, wat natuurlijk ook altijd via de mail 

kan”, zegt Jenny. “Gezellig is ook de handw-

erkmorgen: om de veertien dagen rond de 

grote gezellige tafel met je eigen haakwerk 

bezig zijn of samen een nieuwe techniek aan-

leren.” Nog iedere dag is de familie Huisbrink 

dankbaar voor hun CreaMijn en natuurlijk 

voor al die mooie knuffels, wagenspanners, 

dekens en andere haakwerken die klanten 

vol trots met hen delen. 

Bij CreaMijn lopen de zaken niet 
op rolletjes, maar op bolletje. Wie 
een blik in het kleurrijke magazijn 
van deze webwinkel werpt, ziet 
namelijk heel veel bolletjes 
garen om mee te haken en te 
breien. Ook alle benodigdheden 
en patronen om het garen te 
verwerken tot een omslagdoek, 
kussen of knuffeldier hebben 
er een eigen plek. Van over de 
hele wereld weet men CreaMijn 
goed te vinden. Zo gaan er 
dagelijks pakketten naar België en 
Duitsland, maar ook de Verenigde 
Arabische Emiraten en Australië 
liggen niet buiten bereik. “Ik 
heb oprecht van mijn hobby 
mijn werk kunnen maken”, aldus 
eigenaresse Jenny Huisbrink. 
“Dat het zo groot geworden is, 
verwondert mij soms nog.”

‘ZO LEUK OM 
TE ZIEN WAT 
MENSEN
ERVAN MAKEN’

WELK KNUFFELDIER 
MAAK JIJ?

www.creamijn.nl

Wij hebben een 
ruime keuze
Haakpakketten
Elk pakket bevat
garen, vulling, 
accessoires en 
patroon

Kijk op creamijn.nl 
voor al onze 

haakpakketten
en alles wat u nodig 
heeft voor uw haak 

creaties


