
 

   

Cursus 3D weven (Crimp Cloth) door 
Beate Stürmer 
Geïnspireerd door wat Beate zag bij Shibori, is deze cursus ontstaan.  
Bij Shibori wordt een ongeverfde stof met stiksteken doorgeregen zodat er 
een patroon ontstaat. Na dit door rijgen worden de doorgeregen draden sa-
men getrokken en vast gebonden en geverfd. Als de draden dan verwijderd 
worden, is er op de stof een patroon ontstaan dat lijkt op Ikat. 
Tijdens de cursus gaan wij deze draden direct mee weven in verschillende 
bindingen. Na het samentrekken en vastbinden van de patroondraden wordt 
het ingeweven patroon (zonder te verven) met stoom gefixeerd. Nadat het 
weefsel droog is, kunnen de draden verwijderd worden en blijft het patroon 
bestaan en verdwijnt het ook niet meer als de geweven stof opnieuw wordt 
gewassen. Door het gebruik van verschillende materialen en bindingen is de 
geweven stof geschikt voor het maken van o.a. sjaals en kledingstof.  
Cursisten gaan weven op getouwen die aanwezig zijn in Oosterwolde. Deze 
worden al opgeboomd zodat  je alleen nog maar het getouw zelf moet inrij-
gen.  
Tijdens deze week is het niet de bedoeling om één werkstuk te weven, maar 
om te proeven aan verschillende bindingen waaronder het weven van 3d op 
een damast getouw. Je weeft tijdens deze week dan ook op verschillende 
getouwen. 

Docent:  Beate Stürmer 

Locatie: Weefcollectief Fryslân, Veengang 19, 8431NJ Oosterwolde 

Data:   van maandag 19 t/m  23 september 2016 van 9 uur tot 18 uur 

Kosten: cursus € 330.   Lunch, koffie en thee inbegrepen. leden van 
  Weefcollectief Fryslân  hebben € 100 korting.  
  materiaal kosten € 15  
Aantal deelnemers: min. 3 en max. 10 (bij overschrijving van de cursus be
  staat er bij voldoende belangstelling de mogelijkheid om de 
  cursus ook nog weer in december te plannen) 
Opgave voor: 1 juni 
Deelname: gaat in volgorde van aanmelding. Zodra je hebt ingeschreven 
ontvang je van ons een mail met informatie over de betaling. Pas na het ont-
vangen van het cursus geld is je plaats voor deze cursus gereserveerd.  
Aanmelden:  weefcollectieffryslan@gmail.com 
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Snuffelen aan weven  —  

inloopdagen 

Je hebt altijd al wat meer willen weten over weven en je zou het wel eens 
willen proberen? 
De weefgetouwen van het Weefcollectief Fryslân willen je uitdagen om met 
een van hen aan de slag te gaan. 
 
Met ingang van 1 april 2016 is elke eerste vrijdag van de maand inloopdag 
onder het motto 'Snuffelen aan weven'. 
 
Het Weefcollectief heeft aan de Veengang 19 in Oosterwolde een atelier 
met een groot aantal weefgetouwen. Daar kun je binnenlopen tussen 10.00  
tot 16.00 uur 
Je krijgt informatie en je kunt het zelf eens uitproberen. Er staat een weefge-
touw voor je klaar. 
Ervaren wevers van het Weefcollectief zullen je wegwijs maken en onder-
steuning bieden. 
Aan jouw bezoek zijn geen kosten verbonden en je hoeft je niet van te voren 
aan te melden. Kom gewoon langs! 

Op 14 en 15 mei doen we mee aan 

 KUNSTROUTE Ooststellingwerf! 

Kunst kijken in ateliers en met elkaar in gesprek gaan dat kan in het Pink-
sterweekend in Ooststellingwerf. Overal waar kunst gemaakt wordt is het 
het waard om te worden bekeken. Maken van kunst is niet afhankelijk van 
locatie maar kan overal zichtbaar worden. Kunst doet de samenleving goed, 
kijken naar kunst maakt een mens gelukkiger.  

We zijn van 11:00 tot 17:00 uur geopend. Iedereen die zin heeft kan een 
stukje weven op één van de ingeregen getouwen. Daarnaast zijn er enthou-
siaste leden aanwezig om alles te vertellen over weven en het weefcollectief 
en kun je werkstukken van onze wevers bekijken. 

COLOFON 

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 Hoek-

stein E siebrith.hoekstein@gmail.com, PR: Thea van Kampen T 06 28175104 E tevankam-

pen@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.        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 fi-

nanciële 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 Woonwin-

kel), 8431 NJ  Oosterwolde, Weefcollectieffryslan@gmail.com 
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European Artistic Crafts Day 

1,2 en 3 april 2016 

Sinds 2012 worden de European Artistic Crafts Days georganiseerd en dit jaar doet Ne-
derland voor de eerste keer mee! Met de EACD wordt de rijkdom getoond van vakman-
schap, producten, technieken, innovatie en erfgoed. Drie dagen lang staan de creatieve 
ambachten in de spotlights. In het EACD weekend openen werkplaatsen en ateliers hun 
deuren, om bezoekers kennis te laten maken met de creatieve ambachten en specialisti-

sche technieken. Informatie kunt u vinden in de site  www.craftscouncil.nl  
 
In de gemeente Ooststellingwerf staat de deur open bij Het Weefcollectief Fryslân in Oosterwol-
de en in Haule bij het kleine Damastatelier van Corrie Galama-Sevinga. Tijdens de EACD ver-
zorgt het Weefcollectief Fryslân een korte workshop Sami weven. Daarnaast is het mogelijk om 
achter een groot getouw te zitten en te ervaren hoe het is om te weven. Waar: Veengang 
19,8431 NJ Oosterwolde. www.weefcollectieffryslan.com contact: weefcollectieffrys-
lan@gmail.com open: van 11.00 tot 16.00 op 1,2 en 3 April.  
 
In  Haule bent u welkom in het damast weefatelier, waar op ambachtelijke wijze, met vooral na-
tuurlijke materialen, damast geweven wordt. Er worden alleen unieke stukken geweven, van ta-
felgoed tot wandobjecten. Waar: Tonckensweg 18, 8432 PJ Haule. Contact: in-
fo@mariachristinahoeve.nl open: van 10.00 tot 16.00 op 1,2 en 3 April. 
 
Lokaal Ambacht is een werkplaats in Joure. In Lokaal Ambacht kun je kennismaken met diverse 
ambachten. Siska Ruiter Bos heeft zich na een opleiding als grafisch vormgever, verdiept in di-
verse technieken zoals papier scheppen, drukwerk met houten en loden letters en boekbinden. 
Haar verkenningstocht naar het ambacht bleek een inspiratie voor hedendaags werk. Vakman-
schap bleek nog even modern als vroeger en bovendien een bron van nieuwe ideeën. “De ken-
nis van de ambachten willen we graag  delen. Ervaring is niet van belang, het gaat om het erva-
ren van de techniek.” aldus Siska.  
Speciale EACD activiteit: bezoekers mogen met houten letters, een afdruk maken op een 
boekomslag en boekbinden met een Japanse binding.  
Waar: Lokaal Ambacht Celsiusweg 1 8503 AC Joure Openingstijden: Vrijdag 1 april en zondag 3 
april van 12.00 tot 17.00 uur Meer informatie: www.lokaalambacht.nl 
 
In Leeuwarden geven de jonge goudsmeden Sanne Bergsma van Edelsmeden Leeuwarden en 
Lisa Wijmenga van LaLici sieraden samen diverse demonstraties edelsmeden in de maakwinkel 
SanneS.  
Lisa is een jonge ondernemende goudsmid en is na het vakcollege Cibap te Zwolle afgestudeerd 
aan de Vakschool Schoonhoven. In haar atelier 'LaLici Sieraden' maakt, repareert en ontwerpt zij 
sieraden. Naast goud, zilver, edelstenen en andere metalen werkt Lisa ook graag met materialen 
als krabbescharen, romeins glas, geoxideerd koper en macramé. ''Het is mijn passie om met 
mijn vakmanschap bij te kunnen dragen aan een prachtig sieraad. '' Meer informatie: 
www.lalici.nl  
Sanne heeft ook gestudeerd in Schoonhoven en runt haar maakwinkel SanneS waar ze handge-
maakte sieraden verkoopt en workshops en cursussen geeft. Ze is ook docent bij de opleidingen 
Ambacht, Design en Mode van het ROC Friesland College. “Mijn passie voor het ambacht edel-
smeden en liefde voor leren heb ik kunnen samenbrengen in dit prachtige atelier waar dagelijks 
amateur en professionele edelsmeden werken”. Meer informatie www.edelsmedenleeuwarden.nl 
Zaterdag 2 april geven Sanne en Lisa demonstraties in graveren, ciseleren, zetten en filigraan. 
Ook kun je zelf aan de slag tijdens een korte workshop ring maken of macramé voor een kleine 
vergoeding. Inschrijving gaat via  sanne@edelsmedenleeuwarden.nl Tijden: 12.00 – 17.00 uur 
Waar: SanneS Sint Jacobsstraat 22b, Leeuwarden facebook.com/edelsmedenleeuwarden 
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