
 

   

 

18 juni open dag. 
In het kader van het Midzomerfeest organiseert het Weefcollectief 
een Open Dag op 18 juni a.s. van 11.00 tot 17.00 uur aan de 

Veengang 19 te Oosterwolde. 

Volop genieten in onze weverij met ruim 
40 verschillende weefgetouwen met als 

resultaat prachtige weefsels 

Tijdens deze open dag worden er verschil-

lende  workshops gegeven: 
-      Band weven 
-      Eigen sjaal weven m.b.v. een plankje 

-      Stenen met weefseltjes  bedekken 

Een dag om niet te missen! 

I n  d i t  

n u m mer :  

18 juni open dag 1 

Gehackt! 1 

Eerste Cursus 3D 

weven vol 

1 

Plantaaridg ver-

ven in Boyl 

2 

Win Weef 2 

Uit de boekenkast 2 

Colofon 3 

Van het weefge-

touw 

3 

Agenda 4 

  

Eerste cursus 3D weven: VOL 
In de week van 19 tot en met 23 september is de eerste cursus 3D 
weven met Beate Stürmer gepland. In een recordtijd zijn alle 

beschikbare plaatsen vol geboekt. Er is inmiddels een tweede week 
gepland. In deze week weef je op verschillende weefgetouwen 

waar telkens een andere techniek op is ingeregen. De laatste dag 
wordt gewijd aan het afronden van de weefsels en het 

nabespreken.  

 

 
 m e i  2 0 1 6  J a a r g a n g  2 ,  n u m m e r  2  

 

Gehackt! 
Dit is geen grap! Onze website www.weefcollectieffryslân.com is 

gehackt en daarom niet bereikbaar. We zijn met man en macht 

bezig met herstel.   
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Plantaardig verven in Boyl 

Win Weef!  

We zijn bezig met het organiseren van een cursus Win Weef met Marijke 

Dekker als docent. De exacte datum is nog niet bekend. Houd de agenda 

in de gaten! 

 

 

 

 

 

Uit de boekenkast        door Frouk van der Molen 

Onlangs heeft de bibliotheek van het Weefcollectief een aantal boe-
ken gekregen. Op een paar daarvan wil ik hier de aandacht vesti-
gen. Allereerst "Mastering weave structures" geschreven door 

Sharon Alderman, een Amerikaanse weefster. In 10 hoofdstukken 
komen er heel veel bindingen aan de orde en daarna volgt er een 

hoofdstuk over het combineren van verschillende bindingen, over 
kleureffecten e.d. Het laatste hoofdstuk gaat over het zelf ontwer-
pen ven een weefsel. Er staan heel veel kleurenfoto's in het boek en 

nog meer bindingstekeningen. Dan zijn er ook nog bijlages waarvan 
één de titel draagt "How to turn a draft". En tenslotte zijn er ver-

spreid door het boek, altijd gedrukt op een andere achtergrond-
kleur, oplossingen  voor weefproblemen die niet direct met bindin-
gen te maken hebben maar wel fijn zijn om te weten bijv. "A second 

warp beam- who has one?" Kortom :een heel fijn boek.  

Twee andere nieuwe boeken zijn: A Weaver's book of 8-shaft 

patterns from the friends of Handwoven edited by Carol Stickler 
en The Handweaver's pattern directory; over 600 weaves for 

four-shaft looms  geschreven door Anne Dixon. 

Jazeker, na deze koude periode zal het weer warmer worden en 

dan is het heerlijk om buiten plantaardig te verven (na de IJsheili-
gen). 

Wanneer: zaterdag 28 mei 2016, 10 – 16 uur. 
Waar: in Boyl bij Yvonne (adres bij opgave) 
Kosten: € 40,-- voor leden van Weefcollectief en ‘t Korte Lontje 

    € 50,-- voor overige deelnemers 
Inbegrepen: 

Verfstoffen:  geel(fluitekruid/sporkehout) 
   rood (roodhout) 
   indigo (oxydatieproces) + alle combinaties  

Materiaal:  wol/zijde in gesponnen vorm en als lont 
Docenten:     Els Tuithof en Bientje Doornbos 

Opgave: bij Bientje vóór 20 mei a.s. Via email: 
bientje10@hetnet.nl. U ontvangt na opgave een email met wijze 
van betaling en verdere informatie. 

Ook opgave mogelijk tijdens bijeenkomsten bij het Weefcollectief 

op dinsdag en vrijdag.  

Ulla en haar weefgetouw 

mailto:bientje10@hetnet.nl
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den lang een weefcursus volgde. Een 

“snickare” ( timmerman) in Örebro 
kreeg in 1920 opdracht om een 8-

schachts weefgetouw voor haar te ma-
ken. Het werd naar Nederland ver-

scheept met Rijswijk als bestemming.  

Mevr. Oosterzee woonde na het overlij-
den van haar man alleen in een groot 

huis in Rijswijk, toen in 1943 haar huis 
gevorderd werd door de Duitse 
Wehrmacht en het binnen drie dagen 

leeg moest zijn, was dat te veel voor 
haar. Haar hulp vond haar de volgende 

ochtend dood. De hele inboedel werd 
op zolder van het gemeentehuis opge-

slagen, en de deur ging op slot. 

Na de oorlog werd de boedel geregeld 
en mevrouw Smeets kocht het weefge-

touw van een neef, die enig familielid 

was en erfgenaam. 

Het was een paardjes getouw met in-
middels 10 schachten. Een hele handi-
ge neef van mij uit Denemarken heeft 

sindsdien het getouw omgebouwd tot 
een contramars getouw, iets waar ik 

erg content mee ben. Ik kan er 120 cm 
breed op weven. Het is een stabiel en 
mooi getouw, waar ik veel plezier aan 

beleef.  

In augustus 2004 was ik met een 

vriendin bij ene mevr. Smeets-
Verkerk in Hardegarijp langs om een 
weefgetouw te bekijken. Mevr. 

Smeets was over de 90 jaar en prak-
tisch blind, dus ook al was ze ver-

knocht aan haar getouw, weven kon 
ze niet meer. Ik vond het direct mooi, 
en ging er bij zitten op het stoeltje 

dat er aan vast zit, om te proberen of 
ik met mijn lange benen er goed bij 

kon zitten. Dat kon. Ik zei tegen 
mevr. Smeets dat ik eerst thuis wou 
zien of het grote getouw wel in de ka-

mer kon staan en vragen of mijn man 
er wel bij “in wou wonen”. Toen ik la-

ter terugbelde om te zeggen dat ik 
het graag wou kopen, zei mevr. 
Smeets: “Dat dacht ik al, jullie horen 

bij elkaar, dat zag ik direct toen u 
ging zitten”. Ik kocht het getouw, een 

heleboel weefboeken en garens voor 
in totaal €100. Later na het overlijden 
van mevr. Smeets bracht haar doch-

ter nog meer garens en boeken. 

Mevrouw Hendrina van Oosterzee-de 

Hartog (15-6-1870 – 23-12-1943), 
uit Haagse kringen had veel belang-

stelling voor volkskunst en was vaak 
in Zweden, waar ze later drie maan-

Van het weefgetouw   door  Ulla Spithost 

De nieuwsbrief van Weefcollectief Fryslân verschijnt vier 

keer per jaar en wordt toegezonden aan leden, dona-

teurs, vrienden van… en andere geïnteresseerden.  

Redactie: Siebrith Hoekstein, Thea van Kampen E tevan-

kampen@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 Weefcol-

lectieffryslan@gmail.com, jolanda.schotanus@hetnet.nl  , 

Secretaris: Christianne de Wit T  06 51648196, E chrisde-

wit@telfort.nl , Penningmeester: Margret van Wallinga E 

margret.vanwallinga@ziggo.nl; 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 

9662 09 t.n.v. Weefcollectief Fryslân, Oosterwolde.        

Contributie betalen vóór de 25e van de maand. Opzeg-

termijn is 3 maanden. Onze vereniging heeft de ANBI 

status, dat wil zeggen dat we erkend zijn als een alge-

meen 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 op dinsdag en 

vrijdag aanwezig.  
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Agenda 

Datum  Tijd Activiteit docent: kosten: Opgave  

20-5-2016 16:00 - 20:00 "Show & tell" en samen 
eten 

    Alleen voor leden 

21-5-2016 10:30 - 15:00 Kleur en weefsel, les 5 Marian Stubenitzsky     

27-5-2016 10:00 - 12:00 Naailes 8 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl of                    
0512-332977 

28-5-2016 10:00 - 16:00 Plantaardig verven in 
Boyl 

Bientje Doornbos en 
Els Tuithof 

€ 50,00 en € 40,00 
voor leden WCF en 
't Korte Lontje 

Voor 20 mei bij 
bientje10@hetnet.nl 

2-6-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje   € 5,00 Vrije inloop Theam: de 
spintol in de hoofdrol 

3-6-2016 10:00 - 16:00 Inloopmorgen     Vrije inloop 

1-7-2016 10:00 - 16:00 Inloopmorgen     Vrije inloop 

1-7-2016 17:00 - 20:00 samen eten     Alleen voor leden 

7-7-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje   € 5,00 Vrije inloop 

4-8-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje   € 5,00 Vrije inloop 

5-8-2016 10:00 - 16:00 Inloopmorgen     Vrije inloop 

1-9-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje   € 5,00 Vrije inloop 

2-9-2016 10:00 - 16:00 Inloopmorgen     Vrije inloop 

2-9-2016 10:00 - 12:30 Cursus van 8 naailessen.                                         
Iedere 14 dagen. 

Christianne de Wit 8 lessen van 2,5 
uur   € 70,00 

chrisdewit@telfort.nl of                    
0512-332977 

8 tm 11-9-2016   Bezoek aan Deense 
Weefsters in Denemar-
ken 

ism weefkring Hinne 
& Werje 

    

16-9-2016 10:00 - 12:30 Naailes 2 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl of                    
0512-332977 

19 tm 23-9-2016   weefweek Beate Stürmer   Bij Jolanda                           
jolanda.schotanus@hetnet.nl 

30-9-2016 10:00 - 12:30 Naailes 3 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl of                    
0512-332977 

6-10-2016 13:30 - 16:00 Workshop ketting Ver-
ven 

Giny v.h. Klooster € 60,00  en € 37,50 

voor leden WCF, 
incl ketting Tencel 
6/2, 3 meter, 30 
cm br. 

vóór eind september bij 
Yvonne Gutterswijk, 
wyjeram@xs4all.nl of Ulla 
Spithost, ulla@spithost.nl  

6-10-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lontje   € 5,00 Vrije inloop 

7-10-2016 10:00 - 16:00 Inloopmorgen     Vrije inloop 

14-10-2016 10:00 - 12:30 Naailes 4 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl of                    
0512-332977 

22-10-2016 ? Les 1 Basis materialen 
en berekeningen maken 
(2 lessen) 

Marian Stubenitsky nntb nntb 

28-10-2016 10:00 - 12:30 Naailes 4 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl of                    
0512-332977 

29-10-2016 ? Workshop Samiweven Jolanda Schotanus nntb Bij Jolanda                           
jolanda.schotanus@hetnet.nl 

Alle activiteiten vinden plaats in de Weverij aan de Veengang 19 in Oosterwolde tenzij anders vermeld! 
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