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Goed herkenbaar
sinds eind mei zijn we de trotste bezitters van
een heuze banier. Deze vrolijk wapperende vlag
met standaard is ons aangeboden door DCI uit
Joure.
DCI staat voor Dutch Certification Institute en is
gevestigd in Joure. DCI is een officieel certificeringsinstituut voor CE op jachten. Dit klinkt allemaal heel ingewikkeld maar het komt er op neer
dat Sinds juni 1998 , toen de Richtlijn Pleziervaartuigen van toepassing werd op landen binnen
de EER, moeten alle vaartuigen van 2,5 meter tot
24 meter op de Europese markt , voorzien zijn
van een CE-markering. Het gaat dan niet alleen
op de boot zelf maar ook om ramen, motoren,
filters etc. Wanneer aan de eisen voldaan wordt
mag DCI het CE keurmerk afgeven.
Eén van de leden wist DCI over te halen om ons
een banier te doneren. Heel veel dank daarvoor!
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Zo is er uit onverwachte hoek belangstelling voor
onze bezigheden.
De Banier staat buiten als we aan het werk zijn in
ons onderkomen aan de Veengang in Oosterwolde en gaat mee naar bijvoorbeeld de weefmarkt
in Hoorn en de landelijke weefdag in Barneveld.
Natuurlijk ook naar andere “happenings” waar wij
aandacht willen vestigen op ons werk. Natuurlijk
in de hoop dat we meer mensen enthousiast krijgen voor het weven.

Open Dag 22 augustus 2015
Het Weefcollectief Fryslân organiseert op zaterdag 22 augustus, van 11:00—17:00 uur voor de
eerste keer een OPEN DAG sinds de oprichting in oktober 2014.
Wij nodigen u van harte uit voor deze feestelijke dag. Een dag voor alle weefvrienden,
weefvriendinnen, donateurs en Vrienden van.. en geïnteresseerden in onze vereniging. U kunt
op deze dag kennis maken met de weefsters die lid zijn van het weefcollectief en genieten van
de mooie ruimte en de vele ingeregen getouwen.
Tijdens de Open Dag zal informatie gegeven worden over de workshops en cursussen die dit
najaar door ons georganiseerd gaan worden. De docenten van deze activiteiten zullen zoveel
mogelijk aanwezig zijn.
Deelnemers van de maandelijkse groepen van het Breicafé en de spingroep ’t Korte lontje
geven acte de préséance. Ook is er de mogelijkheid om garens en geweven spullen te kopen.
Tijdens deze dag is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een kleine workshop (ook
geschikt voor kinderen).
Onder het genot van muziek uit Scandinavië is er iets lekkers te eten en te drinken.
Samen met u wordt onze eerste OPEN DAG een succesvolle dag. Wij kijken uit naar uw komst.
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Sami weven met Deense weefsters
Enige jaren geleden is
er een uitwisseling tot
stand gekomen van
weefsters van de weefkring Drachten en weefsters in Denemarken.
Het ene jaar gaan de
Nederlandse weefsters
naar Denemarken en
het andere jaar komen
de Denen naar ons toe.
In Denemarken, is het
vrij gebruikelijk dat
men gezamenlijk weeft
in een zogenaamde
vævestue . De Deense
weefsters die ons bezochten weven in Søllerød .
Weefkring Drachten is
een vereniging van
weefsters uit de regio
Drachten. In deze kring
wordt informatie en
kennis uitgewisseld op

het gebied van weven.
Na de uitwisseling verleden jaar hebben een
paar dames de koppen
bij elkaar gestoken om
te proberen een dergelijk weefontmoetingsplaats van de grond te
krijgen. Uiteindelijk
heeft dit geresulteerd in
Weefcollectief Fryslân .
Je kunt je voorstellen
dat we dan ook wel heel
erg vereerd waren toen
de Weefkring haar jaarlijks doe-dag te combineren met het bezoek
van de Deense weefsters en ons te vragen
om een workshop te
organiseren voor dit
gezelschap.
Dit werd de workshop
Sami weven. De Samen
(Lappen) versierden hun

kleding en gereedschappen met geweven
banden in vrolijke kleuren. Dit wordt gemaakt
op een speciaal weefraam.
Op zaterdag 19 april
verzamelden zich ruim
30 dames in onze werkruimte. Na een deskundige uitleg ging een
ieder zelf aan de slag
met de vooraf ingeregen rieten. Daar waar
iedereen nog druk aan
het bijpraten was met
de buren daalde na een
poosje een rust neer.
Iedereen was geconcentreerd aan het werk.
Natuurlijk lukt het bij
de ene beter dan bij de
andere maar het was
een leuke ervaring. Na
2 uur rustig doorwerken
ging iedereen met
een mooi resultaat
naar huis.

Wist u dat?
Het weefcollectief beschikt over een grote hoeveelheid garens die niet alleen ingezet worden voor eigen gebruik maar ook door niet leden kan worden
aangeschaft? Kom gerust eens langs en kijk of er
iets voor u bijzit.

WnW-modules
Het Weefcollectief Fryslan zal (een aantal) WnW-modules weefbekwaamheid gaan verzorgen. Dit
zijn modules van de weefopleiding van het Weefnetwerk. Start waarschijnlijk september a.s. Tevens zullen er in het najaar in de ruimte van het Weefcollectief in Oosterwolde workshops plaatsvinden over de thema’s ‘Van idee naar 3D’ en over ‘Tapijt met mixed media’. Nadere informatie
volgt op de website van het Weefnetwerk en van het Weefcollectief.
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Weefcollectief Fryslân
Weefcollectief Fryslân wil het
oude ambacht en de techniek
van weven op het weefgetouw
in stand houden en stimuleren.
Een weefgetouw is behoorlijk
groot en de aanschaf ervan
redelijk duur. Dat vormt vaak
een belemmering om er aan
te beginnen. Dat vinden wij
jammer. Daarom hebben we
nu onze eigen ‘weverij’ ingericht met weefgetouwen en
materialen, waar je heerlijk
kunt weven:
Wat zijn de mogelijkheden:
 Weven op een gewoon
staand getouw. Er zijn diverse getouwen ingeregen
o.a. voor voddenkleden,
theedoeken en tafellopers
 Weven op een damastgetouw

 Voor ervaren en beginnende
breisters, haaksters en spinners is er elke maand Breicafé
en Spingroep ’t Korte lontje
 Elk seizoen nieuwe workshops, o.a. basis cursus weven, goed leren haspelen en
ketting opzetten, bandweven,
Sami weven, ketting verven,
rond breien en vilten
 Zomervriend worden omgedurende de zomermaanden, 3
maanden, onbeperkt te kunnen weven (check onze website)
 Workshops op maat
 Mogelijkheden om te vergaderen met evt. verzorgde lunch
 Ruimte om te exposeren
Wil je onbeperkt weven? Dan
kun je lid worden voor €30,per maand (eenmalig €25 inschrijfgeld). Wil je werken aan

een bepaald project of eerst
snuffelen aan het weven? Dan
is een kaart voor 10 dagdelen
(€90,-) of “zomervriend” de
oplossing (€250,- voor 3
maanden).
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Thea
van Kampen, telefoon 0511461689
weefcollectieffryslân@gmail.com
of www.weefcollectieffryslan.com

Ons adres (ingang via De
Woonwinkel): Veengang 19,
8431 NJ Oosterwolde
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag,
9:30—18:00 uur
donderdag van 9:30—21:00 uur
zaterdag van 10:00—17:00 uur

De meeste weefsters zijn op
dinsdag en vrijdag aanwezig.

Van het weefgetouw
Op 23 mei is het eerste werkstuk

van mijn getouw in de weverij van het weefcollectief
in Oosterwolde gekomen. Ik
ben lid vanaf het eerste uur
maar door al mijn andere
bezigheden ben ik niet erg
productief. Dat is niet erg
want het gaat om het plezier en de onstpanning. Ik
vind het heerlijk om te zien
hoe er onder mijn handen
iets moois ontstaat. Tijdens
het weven zit ik dan al te
fantaseren wat ik allemaal
met de lap kan gaan doen,
wat voor project hier na opgepakt kan worden, wat ik
kan doen met beschikbare
materialen en nog veel
weer. Het is echt even mijn
hoofd leegmaken na een
drukke werkweek.
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Ik weef op een Glimakra getouw.
Dit is een Zweeds weefgetouw
met 4 schachten en 6 trappers.
Ik kan nog uitbreiden naar 8
schachten.
Voor dit werkstuk heb ik een ketting opgezet van sokkenwol, 6
draden per cm, en ben ik gaan
inslaan met katoen Het patroontje komt uit het Handweaver’s
patternbook van Anne Dixon. Het
is een lap van ruim 4 meter lang
en 80 cm breed geworden waar
ik een vest of jasje van wil maken.
Hartelijke groet,
Siebrith Hoekstein
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Agenda
Datum
Tijd
18-6-2015 12.30 15.00

Activiteit
docent:
mini les: Praktische handleiding Anneli
om weefsels op te zetten

lokatie
Weverij

18-6-2015 15.00 - ±
17.30
vanaf juni

Ledenvergadering

Weverij

Sami-riet weven of kaart weven Jolanda

Weverij

3-7-2015 10.00 12.30

14-7-2015

moeder / oma en kind / klein- Ulla en Yvon- Weverij
kind: samen weven op een
ne
weefplankje met stroken van
o.a. oude t-shirts. incl. gebruik
weefplankje met schering,
koffie of thee.
Weversmarkt

datum
nog onbekend
18-9-2015 13.00

19-9-2015 10.30

6-11-2015

25-4-2016

Opgave

€ 45,00 incl.
materiaal

Bij Jolanda

Hoorn
8 lessen van
Vóór 21 aug. via:
2,5 uur € 68,00 chrisdewit@telfort.nl

Giny v.h.
Klooster

Weverij

€ 50,00 incl.
voorbereide
ketting 3 m
lang 6/2
tencel, 8 draden p.cm, 30
cm breed en
verf.

Vóór 2 sept. via:

Bientje
Doornbos

Weverij

nog onbekend

Vóór 1 sept. via:
bientje10@hetnet.nl

Verven op de ketting, het is de Betty Smit
bedoeling dat de deelnemer de
ketting al op het getouw heeft
staan.

Weverij

leden WCF €
25,00 niet leden € 40,00

Vóór 11 sept. via:

Verven op de ketting, het is de Betty Smit
Weverij leden WCF €
bedoeling dat de deelnemer de
25,00 niet leketting al op het getouw heeft
den € 40,00
staan.
landelijke Weefdag
Weefnetwerk Veluwehal
te Barneveld

Vóór 11 sept. via:

Gobelin weven

bezoek van 20 mensen van de Weefcollecweefkring voor een rondleiding tief Fryslan
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kosten: € 15.00 Vóór 27 juni via:
( ouder+ kind) Ulla: ulla@spithost.nl of
€ 7.50 alleen Yvonne: wyjeram@xs4all.nl
ouder of kind
vanaf 8 jaar.

Weverij

Ketting verven

Aantal

jolanda.schotanus@hetnet.nl

Christianne
de Wit

28-8-2015 vrijdagoch- Cursus van 8 naailessen.
tend van
Start 28 aug. Daarna: 11 sept,
9.00 - 11.30 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov,
20 nov, 4 dec.
8-9-2015 10.00 13.00

kosten:
nntb

≤7

giny349@gmail.com

6-8

jolanda.schotanus@hetnet.nl

6-8

jolanda.schotanus@hetnet.nl

Weverij
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