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Nieuw dit seizoen: Weef-in!
Na een periode waarin veel mensen er op uit zijn gegaan om nieuwe indrukken op
te doen en anderen dichter bij huis proberen het zomerse gevoel zo lang mogelijk
vast te houden is het volgens de kalender toch al bijna weer september. En daarmee ook het begin van het nieuwe cursusseizoen. Zoals u in de Agenda, verderop
in de nieuwsbrief, kunt lezen hebben we een heel gevarieerd aanbod, van cursussen, workshops en inloopdagen. Daar waar bij de inloopdag niet vaak de gelegenheid is om belangstellende uitgebreid te helpen met weefproblemen hebben we de
weef-in in het leven geroepen. Tijdens de weef-in zijn deskundigen aanwezig die
kunnen helpen bij alle zaken waar je alleen thuis tegen aan loopt en misschien
niet zo goed weet hoe je het op moet lossen. Omdat we weten dat je bij de voorbereidingen maar ook tijdens het weven tegen van alles kunt aanlopen en dat het
dan soms lijkt of de literatuur geen oplossing kan bieden; houd dan vol en kom
naar de weef-in.
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Onze website www.weefcollectieffryslan.com is niet meer gehackt maar “under
construction”. Eén van onze schoonzonen was zo lief om dit op te pakken. We
zijn nu bezig met het opnieuw verzamelen van alle informatie zodat we op korte
termijn een mooie website hebben. Voor nu: nog even geduld!
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Eerste cursus 3D weven bijna van start
Op 19 september gaat de eerste cursus 3D weven met Beate Stürmer van start.
In een recordtijd waren alle beschikbare plaatsen volgeboekt. We proberen er
voor de deelnemers een echt weeffeestje van te maken. We zijn begonnen met de
voorbereiding van de getouwen en hebben de recepten voor de catering van die
week nog eens uitgeprobeerd. We hebben er echt zin in! In de volgende
nieuwsbrief vertellen we graag hoe de week verlopen is. Mocht u inmiddels
enthousiast zijn dan is er eind november een tweede week gepland (zie Agenda).
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Wist u dat ……..
Dat Loes en Martha onze nieuwste leden zijn
Dat ons jongste lid 28 jaar is en ons oudste de respectabele leeftijd van 90
jaar heeft. Leeftijd is wat ons betreft dan ook geen argument om niet te
komen weven.
Dat Gerda heel graag theedoeken weeft en Jolanda’s damast handen al vorm
krijgen maar dat het met de babydekens van Thea en Siebrith wat moeizamer gaat.
Dat Ulla en Liesbeth allebei weer beter zijn en dat we daar heel blij om zijn.
Dat Anneli alles van getouwen weet en dat graag met iedereen deelt.
Dat er inmiddels 4 damastgetouwen in Oosterwolde klaar staan om te gebruiken. Geef je op! Kom damast weven.
Dat het Weefcollectief de ANBI status heeft, dwz dat we erkend zijn als een
algemeen nut beoogde instelling. Daardoor zijn uw financiële giften aan
ons aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn erg blij met donateurs.
Dat Beate Stürmer goed Nederlands verstaat en het redelijk spreekt. Dat hoeft
dus geen bezwaar te zijn voor deelname aan de tweede 3D cursus die we
organiseren.

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat er een cursus Win Weef georganiseerd zou
worden. Win weef is een computerprogramma met ongekend veel mogelijkheden. Het is
eenvoudig te leren door beginnen de wevers maar bied ook een scala aan mogelijkheden
voor ervaren wevers. Je kunt snel en gemakkelijk bindingstekingen maken maar ook
allerhande patronen en kleuren uitproberen. De cursus bestaat uit twee lessen, 25 februari en 18 maart, en de docent is Marian Stubenitsky . De deelname is beperkt dus geef
je snel op!
Voor meer informatie: www.winweef.nl of weefcollectieffryslan@gmail.com

Uit de boekenkast

door Frouk van der Molen

Dit keer wil ik graag het boek Woven textile Design van Jan Shenton onder jullie
aandacht brengen. Het boek is in 2014 verschenen bij Laurence King Publishing. De
Engelse schrijfster doceert textiles innovations and design aan de universiteit van
Lougborough (UK) en heeft textielontwerpen naar diverse landen verkocht. In
hoofdstuk 1 voor de voorbereiding van het ontwerp besproken: garen, kleur, afmetingen van het werkstuk, bindingstekening (Engelse en Amerikaanse methode) etc.
In de 7 hoofdstukken die daarna volgen worden de mogelijkheden van bijvoorbeeld
linnenbinding en kepers verder uitgewerkt. De tekeningen zijn niet helemaal zo als
we van de tegenwoordig veel gebruikte computertekeningen gewend zijn maar het
loont de moeite om een keer goed te kijken wat de bedoeling is. Er staan veel foto's in het boek. Het is niet echt een boek om in één keer uit te lezen maar wel om
telkens weer op te pakken, nieuwe dingen te ontdekken en inspiratie op te doen.
Je kunt het boek in onze weverij inkijken.
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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: 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

Van het weefgetouw

te maken op rekeningnummer: IBAN NL25 TRIO 0197
9662 09 t.n.v. Weefcollectief Fryslân, Oosterwolde.
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
Website: www.weefcollectieffryslan.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.

door Thea van Kampen

Veertig jaar heeft mijn Toika weefgetouw op zolder gestaan, geduldig wachtend op betere tijden.
Die braken aan toen ik het getouw kon verhuizen naar Oosterwolde, met geen enkel vermoeden
wat dat zou betekenen. Mijn eerste kennismaking met weven begon tijdens een stageplaats op
een kunst weverij op het Groot-Graffel, in die tijd een ziekenhuis voor psychiatrische patiënten in
Warnsveld.
Ik mocht de patiënten helpen met het ontwerpen van hun gobelins qua materiaal, kleur, maar
van weven had ik geen verstand. Na mijn stage ben ik daar een tijd blijven werken en werd ik
besmet met het weefvirus.
In het begin van de zeventiger jaren kocht ik een Toika contramars getouw met 1.20 weefbreedte, met acht schachten. Ik woonde toen met mijn man Pieter in Santpoort, ons huis had een grote serre en daar stond mijn getouw. Veel avonden brachten wij daar gezamenlijk door. Pieter is
handig en geduldig. Hij hielp mij altijd met inrijgen. Mijn weefsels waren van zeer eenvoudige
aard, kepertje, rozengang, traplopers op kleur voor de hele familie, vloerkleed voor de babykamer van ons eerste kindje enz.
Wij verhuisden in 1980 naar Dokkum. In 1982 begon Pieter een praktijk in Bergum. Daar belandde mijn Toika op zolder. Met inmiddels drie kinderen en een volledige dagtaak als assistente
was er geen tijd meer voor hobby’s. Maar goed dat er toen geen marktplaats bestond! Mijn interesse voor textiel is altijd gebleven, vandaar dat ik tijdens mijn bezoek aan de wintermarkt in Kiehool
(Burgum) wat lang bleef hangen bij Ulla. Resultaat:
getouw van zolder en lid geworden van het weefcollectief. Mijn Toika is nu volledig in gebruik. Dankzij de
kennis van de andere weefsters ben ik het stadium van
uitsluitend het kepertje gepasseerd en weef ik nu met
acht schachten aan een gezamenlijk project. Ik maak
nu een inhaalslag door het volgen van cursussen die
door het collectief worden aangeboden. Hierdoor zijn
mijn mogelijkheden vergroot. Ik ben trots dat we dit
met elkaar kunnen uitdragen.
Veel stof van de garens, veel stof voor gesprekken
maar niets stoffigs in onze wereld die weefcollectief
heet!
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Start nieuwe serie naailessen
De eerste serie van 8 naailessen bij het Weefcollectief Fryslân zijn zeer geslaagd
geweest. Vier naaisters hebben naar hartenlust versteld, vermaakt, geradeerd,
ontdekt en genaaid. En het was bovendien gezellig. Je leert ontzettend veel van
elkaar. De ruimte is ideaal, veel ruimte en veel tafels, zodat je genoeg ruimte hebt
voor je naaimachine en om de stof en patronen uit te leggen.
Tot nu toe is er gewerkt met gekochte stoffen maar van een zelf geweven lap kun
je natuurlijk ook een prachtig kledingstuk naaien. Om van zo’n stof iets te maken
daar komt wel wat extra voorbereiding bij kijken. Voordat je gaat weven is het
goed om een goed patroon te maken van het kledingstuk en te berekenen hoeveel
stof je nodig hebt. Daarbij moet je rekening houden met de breedte van je getouw, krimp en structuur van je weefsel. De structuur bepaald ook of je de patroondelen tegen elkaar in kunt leggen, waardoor je je geweven stof zuiniger kunt
gebruiken. Bij gekochte stoffen leg je nooit patroondelen tegen elkaar in, maar bij
zelf geweven stoffen kan dat soms wel. Als je een ervaren naaister bent en zeker
bent van je patroon kun je gelijk aan de slag, anders is een proef van goedkope
stof aan te raden.
Ik heb veel zin om weer aan de slag te gaan met een enthousiaste groep naaisters. Geef je op bij Christianne de Wit - chrisdewit@telfort.nl of 06 51648196. We
starten half september op een vrijdagochtend van 10.00 – 12.30 uur, 1 x per 14
dagen, 8 lessen, maximaal 6 deelnemers, € 70,--. Eventueel ook mogelijkheden op
andere dagen en tijdstippen (in overleg).

Om eens te bekijken:
Op Facebook vind je: Weaving hacks. Het is een besloten groep waar je lid van kunt
worden. Er worden veel weetjes gedeeld waar je bij je eigen weefwerk baat bij kunt hebben.

Open dag groot succes!
Op 28 juni hadden we onze opendag. Dit keer met medewerking van KreaGea, garens en allerhande zaken voor het spinnen, en Patiss, weefmaterialen. Het liep de
hele dag wat door. In totaal zijn er zo’n 120 bezoekers geweest. Hieronder waren
ook een aantal weefsters die we via facebook of het weefnetwerk kennen. Het is
leuk om hen in het echt te ontmoeten. Net als overigens de andere mensen die
kwamen. Mooie gesprekken over weven maar ook belangstelling voor spingroep ’t
korte lontje en onze cursussen. En dat natuurlijk onder het genot van een kopje
koffie of thee met een heerlijke Deense wafel. De conclusie na zo’n dag is telkens
weer dat er zo veel mensen zijn met kennis van weven en dat het echt zonde is als
dat verloren zou gaan. We kijken, net als KreaGea en Patiss terug op een mooie
dag.
Als weefcollectief motiveert ons dat telkens weer om verder aan de weg te timmeren. Als je daar deel van wilt uitmaken ben je van harte welkom!
Voor de liefhebbers hierbij het recept van de befaamde Deense wafels van Ulla:
Ingrediënten:
500 gr meel; 100 gr vloeibare margarine; halve liter melk; 2 eetlepels suiker, 1
theelepel zout, 1 eetlepel vanillesuiker,4 eieren.
Maak hier een beslag van en bak de wafels in een wafelijzer.
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Rabarbersoep met paprika en dragon
De oplettende lezer van onze agenda heeft gezien dat we niet alleen met elkaar weven maar ook
met elkaar weven. In ons gezelschap hebben we een aantal echte keukenprinsessen. Deze rabarbersoep aten we op 20 mei en we zijn er erg enthousiast over. Ook dat willen we graag delen!
Voorgerecht / 6-8 personen
5 rijpe tomaten
3 el milde olijfolie
1 ui, fijngesneden
1 vers rood pepertje, zaadlijsten eruit, fijngesneden
2 tenen knoflook, fijngesneden
1 rode paprika, zaadlijsten eruit, in stukjes
25 gr. gemberwortel, geraspt
1 kg rabarber in stukjes
2 l kippenbouillon (vers of van tablet)
40 g hazelnoten, geroosterd en grof gehakt
50 g suiker
4 takjes dragon, blaadjes afgehaald en fijngesneden (groenteman of natuurwinkel)
Geurige groene olijfolie voor erover
Breng ruim water met zout aan de kook. Zet een kruisje in de onderkanten van de tomaten,
dompel ze 10 tellen onder in het komende water, ontvel ze en snijd in stukjes.
Verwarm de olie in een soeppan en bak hierin de ui, het pepertje, de knoflook, paprika en gember zachtjes in 5-8 min. glazig. Voeg de rabarber toe en laat 5 min. onder af en toe omscheppen
zachtjes bakken. Voeg de bouillon en tomatenstukjes toe en breng aan de kook en laat nog een
paar min. Zachtjes koken.
Rooster ondertussen in een droog verhitte koekenpan de hazelnoten, af en toe omschuddend
geurig. Hak ze grof. Pureer of blender de soep en breng op smaak met de suiker, peper en zout.
Schep de soep in diepe borden of kommen en garneer met de dragon, hazelnoten en een scheutje olijfolie.
Uit: Delicious van mei 2013

Vraag en Aanbod
Op deze plaats willen we in onze nieuwsbrief iedereen de
mogelijkheid geven om weef gerelateerde zaken aan te bieden
of om een vraag onder onze lezers uit te zetten naar iets waar
je lang naar op zoek bent. Of het nu gaat om het kopen of
verkopen van een getouw, garens of boeken. Alles is welkom.
Je advertentie tekst, maximaal 270 tekens, kun je sturen naar:
weefcollectieffryslan@gmail.com onder vermelding van je
contactgegevens
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Agenda
Datum

Tijd

Activiteit

1-9-2016

19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte
Lontje

docent:

2-9-2016

10:00 - 16:00

Inloopdag

Vrije inloop

6-9-2016

16:00-19:00

Show & tell en
samen eten

Alleen voor leden

8 tm 11-92016

Bezoek aan Deen- ism weefkring Hinne
se Weefsters in
& Werje
Denemarken

16-9-2016 10:00 - 12:30

Cursus van 8 naai- Christianne de Wit
lessen.
Iedere 14 dagen.

19 tm 23-92016

kosten:

Opgave

€ 5,00

Vrije inloop

8 lessen van 2,5 uur
€ 70,00

chrisdewit@telfort.nl
of 06 516 481 96

0512-332977

weefweek

Beate Stürmer

VOL geboekt!

23-9-2016 10:00 - 12:30

Naailes 2

Christianne de Wit

5-10-2016 14:00 - 17:00

weef-in

Jolanda Schotanus

chrisdewit@telfort.nl
of 06 516 481 96
Vrije inloop

6-10-2016 13:30 - 16:00

Workshop ketting
Verven

Ginny v.h. Klooster € 60,00 en € 37,50
vóór eind september bij Yvonne
voor leden WCF, incl Gutterswijk, wyjeram@xs4all.nl of
ketting Tencel 6/2, 3 Ulla Spithost, ulla@spithost.nl
meter, 30 cm br.

6-10-2016 19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte
Lontje

7-10-2016 10:00 - 16:00

Inloopdag

7-10-2016 10:00 - 12:30

Naailes 3

Christianne de Wit

19-10-2016 14:00 - 17:00

weef-in

Jolanda Schotanus

21-10-2016 10:00 - 12:30

Naailes 4

Christianne de Wit

22-10-2016 10:30 - 15:00

Les 1 Basis mate- Marian Stubenitsky € 72,00 en € 44,00
rialen en berekevoor leden Weefnetningen maken (2
werk
lessen)

29-10-2016 10:00 - 12:30

Workshop Samiweven

Jolanda Schotanus

€ 45,00

Bij Jolanda
jolanda.schotanus@hetnet.nl

2-11-2016 14:00 - 17:00

weef-in

Jolanda Schotanus

€ 15 per keer

Vrije inloop

3-11-2016 19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte
Lontje

€ 5,00

Vrije inloop

4-11-2016 10:00 - 16:00

Inloopdag

4-11-2016 10:00 - 12:30

Naailes 5

5-11-2016 13:30 - 16:00

Workshop ketting
Verven

7-11-2016

Landelijke Weefdag

11-11-2016 10:00 - 12:30

Naailes 6

14-11-2016 16:00-19:00

Vergaderen, show
& tell en Bajadère

€ 15 per keer

€ 5,00

0512-332977

Vrije inloop
Vrije inloop

€ 15 per keer

chrisdewit@telfort.nl
of 06 516 481 96
Vrije inloop

0512-332977

chrisdewit@telfort.nl 0512-332977
of 06 516 481 96
weefcollectieffryslan@gmail.com

Vrije inloop
Christianne de Wit

chrisdewit@telfort.nl 0512-332977
of 06 516 481 96
Ginny v.h. Klooster € 60,00 en € 37,50
vóór eind oktober bij Yvonne Gutvoor leden WCF, incl terswijk, wyjeram@xs4all.nl of Ulla
ketting Tencel 6/2, 3 Spithost, ulla@spithost.nl
meter, 30 cm br.
Barneveld
Christianne de Wit

chrisdewit@telfort.nl
of 06 516 481 96
Alleen voor leden

0512-332977

Agenda
Tijd

Activiteit

docent:

kosten:

Opgave

16-11-2016

Datum

14:00 - 17:00

weef-in

Jolanda Schotanus

€ 15 per keer

Vrije inloop

19-11-2016

10:30 - 15:00

25-11-2016

10:00 - 12:30

Les 2 Basis mate- Marian Stubenitsky
rialen en berekeningen maken (2
lessen)
Naailes 7
Christianne de Wit

28-11 tm 2-12
-2016

Weefweek 3D we- Beate Stürmer
ven

€ 330,00 en € 230,00 Bij Jolanda
voor leden WCF, excl. jolanda.schotanus@hetnet.nl
€ 30,00 materiaalkosten
€ 15 per keer

Vrije inloop

€ 5,00

Vrije inloop

30-11-2016

14:00 - 17:00

weef-in

1-12-2016

19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte
Lontje

2-12-2016

10:00 - 16:00

Inloopdag

9-12-2016

10:00 - 12:30

Naailes 8

Christianne de Wit

10-12-206

10:30 - 15:00

14-12-2016

14:00 - 17:00

weef-in

Jolanda Schotanus

5-1-2017

19:30 - 21:31

Spingroep 't Korte
Lontje

28-12-2016

14:00 - 17:00

weef-in

6-1-2017

10:00 - 16:00

Inloopdag

7-1-2017

10:30 - 15:00

Les 2 Nieuwe ma- Marian Stubenitsky
terialen en nabehandeling (2 lessen)
Show & tell en
Bajadère

20-1-2017

16:00-19:00

chrisdewit@telfort.nl 0512332977 of 06 516 481 96

Jolanda Schotanus

Vrije inloop

chrisdewit@telfort.nl 0512332977 of 06 516 481 96
Les 1 Nieuwe ma- Marian Stubenitsky € 72,00 en € 44,00
weefcollectieffryslan@gmail.
terialen en nabevoor leden Weefnet- com
handeling (2 leswerk
sen)

Jolanda Schotanus

€ 15 per keer

Vrije inloop

€ 6,00

Vrije inloop

€ 15 per keer

Vrije inloop
Vrije inloop

Alleen voor leden

3-2-2017

10:00 - 16:01

Inloopdag

Vrije inloop

2-2-2017

19:30 - 21:32

Spingroep 't Korte
Lontje

25-2-2017

10:30 - 15:00

Les 1: Basiscursus Marian Stubenitsky € 72,00 en € 44,00
weefcollectieffryslan@gmail.
Winweef (2 lesvoor leden Weefnet- com
sen)
werk

2-3-2017

19:30 - 21:33

Spingroep 't Korte
Lontje

3-3-2017

10:00 - 16:02

Inloopdag

18-3-2017

10:30 - 15:00

Les 2: Basiscursus Marian Stubenitsky
Winweef (2 lessen)

€ 7,00

€ 8,00

Vrije inloop

Vrije inloop
Vrije inloop

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt 30 november 2016

