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Nieuwe reeks naailessen
De eerste serie van 8 naailessen zit er weer bijna op. We zijn begonnen
met 3 deelnemers, een klein groepje maar erg gezellig. De naaisters
zijn bezig geweest met jurkjes en broekjes voor de kleinkinderen en een
naaisters heeft gewerkt aan een jurk voor haarzelf. Het is leuk om te
zien dat met de goeie aanwijzingen uiteindelijk meer inzicht gekregen
wordt in ‘t patroon en volgorde van werken en dat een mooi, passend
werkstuk het resultaat is.
Mocht je ook willen leren naaien of heb je lang niks meer gemaakt en
lijkt het je leuk om samen met andere naaisters kleding e.a. te maken (je
leert veel van elkaar), dan ben je van harte welkom bij de naailessen
gegeven in het Weefcollectief in Oosterwolde. Neem contact op met
Christianne de Wit: chrisdewit@telfort.nl of weefcollectieffryslan@gmail.com.

Belastingaangifte 2015
Het kalenderjaar is bijna ten einde. Mocht je
overwegen nog een gift te willen doen denk dan
eens aan het Weefcollectief. Onze vereniging
heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat we erkend zijn als een algemeen nut beogende instelling. Daardoor zijn financiële giften aan de vereniging aftrekbaar voor de belasting.

27 november 17:00 uur
Voor leden is dit een belangrijke datum. Jolanda,
Christianne, Thea en Siebrith verzorgen een
maaltijd om te vieren dat we het magische getal
van 20 leden hebben bereikt. We verheugen ons
erop elkaar wat nader te leren kennen.

WnW-module: Hoe leuk weven kan zijn
Begin September begon een groepje van 7 cursisten met Anneli Verhey als docent aan de
eerste twee modules van de modulaire weefcursus. Een cursus gesubsidieerd door het
Weefnetwerk en gegeven bij het Weefcollectief Fryslân.
In deze cursus wordt behandeld: hoe een weefsel voor te bereiden en op het weefgetouw
te zetten, hoe een bindingstekening te lezen en te maken, de basisbindingen linnenbinding
en kepers (op 4 schachten) en variaties daarop.

De meeste cursisten kozen ervoor om een serie proeflapjes te maken die op verschillende
weefgetouwen roulerend geweven kunnen worden. Zo kom je veel soorten weefsels en materialen tegen. Een hele ontdekkingstocht.
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Weefcollectief Fryslân
De nieuwsbrief van Weefcollectief Fryslân verschijnt vier
keer per jaar en wordt toegezonden aan leden, donateurs, vrienden van… en andere geïnteresseerden.
Redactie: Siebrith Hoekstein, Thea van Kampen E tevankampen@hotmail.com, postadres: Weefcollectief Fryslân,
Veengang 19, 8431 NJ Oosterwolde. Kopij inleveren bij
de redactie vóór 1 augustus, vóór 1 november, vóór 1
februari, vóór 1 mei. Verschijning september, december,
maart en juni. Alle teksten per e-mail in Word. Bestuur:
Voorzitter: Jolanda Schotanus T 06 37340276, E Weefcollectieffryslan@gmail.com, jolanda.schotanus@hetnet.nl ,
Secretaris: Christianne de Wit T 06 51648196, E chrisdewit@telfort.nl , Penningmeester: Siebrith Hoekstein E
siebrith.hoekstein@gmail.com, PR: Thea van Kampen T
06 28175104 E tevankampen@hotmail.com. Contributie
en lidmaatschap: € 30,-- per maand, of 10-rittenkaart
voor 10 dagdelen weven € 90,-- (3 maanden geldig), over
te maken op rekeningnummer: IBAN NL25 TRIO 0197
66209 t.n.v. Weefcollectief Fryslân, Oosterwolde.

Van het weefgetouw
Mijn weefgetouw is een klein 4 schachts
Toijala tafelgetouw uit Finland
Ik heb het gekocht in 1975 toen ik nog in
Ede woonde. Daar heb ik ook een weefcursus bij de Scheepjeswolfabriek in Veenendaal gevolgd.
Samen met mijn moeder spon ik eindeloze
meters wol, die zij verwerkte in mooie truien en hesjes en ik gebruikte het om te weven.
Zo heb ik aardig wat kussenhoesjes en
wandkleedjes gemaakt van die wol, totdat
ik ook de wol bij de Scheepjeswolfabriek
ging kopen.
Ik kocht een variatie van kleuren en was
van plan om toch eens wat stof voor een
kledingstuk te gaan weven. Dat zou een
soort bodywarmer voor mijn man worden.
Goed een schering gemaakt en opgezet.
Toen werden er kinderen geboren en daar
ging aardig wat tijd inzitten. Mijn weefgetouw stond in de kamer en ja het weefraam
ging er uit en speelgoed kwam er voor in
de plaats.
Gelukkig heb ik het zuinig bewaard en
zie….. bij de oprichting van het Weefcollectief Fryslân
kwam mijn getouw weer op tafel te staan,
inclusief de schering van 37 jaar oud. Stoffig maar wonder boven wonder niet verkleurd of opgegeten door de motten.

Contributie betalen vóór de 25e van de maand. Opzegtermijn is 3 maanden. Onze vereniging heeft de ANBI
status, dat wil zeggen dat we erkend zijn als een algemeen nut beogende instelling. Daardoor zijn financiële
giften aan de vereniging aftrekbaar voor de belasting.
Wij zijn blij met donateurs en vrienden.
Weefcollectief is ingeschreven bij de KvK onder nr.:
61494852
Adres: Weefcollectief Fryslân, Veengang 19 (straat
achter de Gamma – ingang de Woonwinkel), 8431 NJ
Oosterwolde, Weefcollectieffryslan@gmail.com
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag, 9.30 – 18.00
uur, donderdag 9.30 – 20.00 uur, zaterdag 10.00 –
17.00 uur. De meeste weefsters zijn er op dinsdag en
vrijdag aanwezig.

door Yvonne Gutterswijk
Ik heb er een prachtige lap van geweven,
die niet meer kan fungeren als bodywarmer, maar als tafel loper of misschien een
omslagdoek, het kan nog alle kanten uit.
Mijn volgende project wordt een tafelloper
voor mijn vriendin, nog steeds met de wol
van toen, gecombineerd met linnen van
nu.
Ik heb weer zitten rekenen voor een schering, ben hem nu aan het opzetten, bleek
te weinig hevels te hebben, dus die er bijgemaakt, kortom, mijn tafelgetouw houd
mij weer flink aan het werk, maar nu onder
een bijzondere omstandigheid n.l. in een
pracht van een weverij, tezamen met enthousiaste weefsters en te midden van
enorm veel en grote getouwen en ik hoop
er nog menig werkstuk te kunnen weven.
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Agenda
Datum

Tijd

lokatie kosten:

Opgave

Christianne de
Wit
25-11-2015 14:00 - 16:30 Weefbekwaamheid 1&2, Anneli Verhey

Weverij

chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977
verhey3@gmail.com of

27-11-2015 17:00 - 20:00 Bajadère*

Weverij

nvt

Alleen voor leden

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

20-11-2015 9:00 - 11:30

2-12-2015
3-12-2015

4-12-2015
9-12-2015

Activiteit

16-1-2016

nvt

10:00 - 12:00 Textielcafé (voorheen
breicafé)
19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje
9:00 - 11:30 naailes 8
Christianne de
Wit
14:00 - 16:30 Weefbekwaamheid 1&2, Anneli Verhey

19-12-2015 10:30 - 15:00 Schijn dubbelweven
Les 1
6-1-2016
10:00 - 12:00 Textielcafé
7-1-2016

docent:

naailes 7

Marian Stubenitsky

19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje
10:30 - 15:00 Cursus kleur en weefsel Marian Stube5 lessen
nitsky

Weverij

Weverij
Weverij
Weverij
Weverij

€ 5,00

g.luiken@telfort.nl of
062 962 4241
Vrije inloop

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

Weverij

€ 180,00, leden
weefnetwerk
€ 110,00
€ 108,00, leden
weefnetwerk
€ 66,00
8 lessen van 2,5
uur € 68,00

voor 1 december 2015
g.luiken@telfort.nl of
062 962 4241
voor 1 december 2015
g.luiken@telfort.nl of
062 962 4241
chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

23-1-2016

10:00 - 14:00 Van idee naar 3D, 3
lessen les 1

Anneke Colijn en Weverij
Gineke Luiken

29-1-2016

10:00 - 12:30 Cursus van 8 naailessen.
Start 29 jan. Daarna:
12 febr, 26 febr, 11
mrt, 25 mrt, 8 apr, 22
apr en 6 mei.
10:00 - 12:00 Textielcafé

Christianne de
Wit

3-2-2016
4-2-2016
6-2-2016

19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje
10:30 - 15:00 Kleur en weefsel, les 2 Marian Stube-

12-2-2016

10:00 - 12:30 Naailes 2

13-2-2016

10:00 - 14:00 Van idee naar 3D,
les 2

26-2-2016

10:00 - 12:30 Naailes 3

chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977
verhey3@gmail.com of

Weverij

Weverij

g.luiken@telfort.nl of

Christianne de
Weverij
Wit
Anneke Colijn en Weverij
Gineke Luiken

chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977
g.luiken@telfort.nl of
062 962 4241

Christianne de
Wit

chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977

Weverij

2-3-2016

10:00 - 12:00 Textielcafé

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

3-3-2016

19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje

Weverij

€ 5,00

Vrije inloop

5-3-2016

10:30 - 15:00 Kleur en weefsel, les 3

Marian Stube-

Weverij

g.luiken@telfort.nl of

11-3-2016

10:00 - 12:30 Naailes 4

Weverij

25-3-2015

10:00 - 12:30 Naailes 5

Christianne de
Wit
Christianne de
Wit

chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977
chrisdewit@telfort.nl of
0512-332977

Weverij

