
 

   

 

Weven is cool! 
Voor de zomervakantie kregen we te horen dat de huur van onze weverij behoor-

lijk verhoogd zou worden. Geen rare prijs maar wel een heleboel geld. Als weef-

collectief zaten we even in een dipje. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat zijn de 

scenario’s? Natuurlijk zijn we met de verhuurder gaan praten en natuurlijk zijn er 

allerlei akties opgezet. We geven immers niet op! Er zijn diverse subisidie aanvra-

gen in gang gezet om te kunnen doorontwikkelen naar een kennis- en innovatie-

centrum op het gebied van weven, daarover leest u meer op pagina 4. De 16e de-

cember wordt een belangrijke dag! We hebben ook verbinding gezocht met scho-

len. Dat heeft geresulteerd in een aantal lessen met leerlingen van het Stelling-

werf college. In het kader van “leren is eindeloos” gaan zij kennismaken met we-

ven. Studenten uit het 3e jaar Media & Entertainmentmanagement van Stenden 

gaan de komende maanden aan de slag met het ontwikkelen van een media pro-

duct om de aantrekkelijkheid van weven onder de aandacht te brengen van 18 tot 

30/40 jarigen. Bij de briefing die er voor de studenten georganiseerd was kwam 

één van de studenten tot de conclusie dat ze eigenlijk aan iedereen duidelijk 

moesten gaan maken “weaving is cool”.  Dat is de spijker op zijn kop! 

De tweede cursus 3D weven met Beate Stürmer is gaande als ik dit schrijf. Een 

groep vrouwen die gepassioneerd met elkaar bezig is en van elkaar leert. Hun 

lunch werd verzorgd door een lid dat nog geen maand bij het Weefcollectief zit 

maar van mening is dat we dit met elkaar doen. Inmiddels hebben we 22 leden, 

fantastische mensen die weven al heel ’cool’ vinden maar er kunnen nog best 

meer bij! Wie weet wat 2017 in petto heeft! 
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Garen, garen en nog meer garen 
Wevers en weefsters beginnen...en stoppen ook een keer. 
Van een professionele weefster in Duitsland die door ziekte en verhuizing moest 

stoppen, nam Anneli Verhey een heleboel garens over met de motivatie om voor 
het weefcollectief zelf goeie garens ter beschikking te hebben en om inkomsten 
uit verkoop van die garens te genereren ter ondersteuning van het collectief. 
De collectie bestaat uit linnen, verschillende typen wol, fijne katoen en poppana. 
Het neemt even tijd om de 162 redelijk grote dozen vol garens uit te zoeken maar 
als er een overzicht is ontstaan, kan de verkoop beginnen. Het plan is begin 

volgend jaar een dag(of twee) te organiseren om de garens te tonen, en te 
verkopen. Daarnaast wordt gekeken of, en hoe het garen via onze website of een 
ander medium aangeboden kan worden. 
In ieder geval steunt u met uw aankopen ons weefcollectief en heeft u voor 
een mooie prijs prachtige garens. Voor informatie over de garens kunt mailen 
naar: verhey3@gmail.com 
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Samen op een plankje weven! 

Wist u dat? 
 U kant en klare (geverfde) kettingen bij ons kunt bestellen 

 Prachtige garens te koop zijn bij Anneli 

 U ideeën voor cursussen kunt u aandragen en dat wij die dan zullen organiseren 

 Dat de lunches die tijdens de cursussen verzorgd worden een extra reden zijn om 

naar het Weefcollectief te komen 

 In februari weer een nieuwe serie van 8 naailessen zal starten bij WCF op de vrij-

dagochtend 1 keer in de 14 dagen waarvoor u zich nu kunt opgeven.  

 We een redelijk uitgebreide bibliotheek hebben en die nog verder willen uitbouwen 

 

 

 
 

Uit de boekenkast     door Frouk van der Molen  
 

Uit onze boekenkast dit keer een boek van Margo Selby: “Hedendaagse weef-
patronen”. Oorspronkelijke titel: Color and texture in weaving. 
Dit boek van een internationaal bekende Engelse weefster bestaat uit 3 delen. 
Deel 1 behandelt "materialen en inspiratie". Er zijn foto's van 26 soorten garen 

(zijde, wol, paardenhaar enz.) met daarbij gegevens over dikte en andere ei-

genschappen maar ook afwerkingstechnieken zoals borstelen en vilten worden 
besproken. 
Deel 2 gaat over kleuren en strepen. Deel 3, de collecties, wordt de kern van het 
boek genoemd. "Elke collectie bevat 6 weefvoorbeelden, gebaseerd op hetzelfde 
thema en met dezelfde schering". Er zijn 25 thema's, zoals kwastjes, plooien, ge-
rimpelde strepen enz. Elk thema bestaat uit een korte inleiding over bijzonderheden 
van de structuur en het materiaal en een toelichting bij de toepassing. Daarna volgt 

een overzicht van garens die bij het thema passen, verdeeld in ketting en inslag. 
Elk thema wordt op 6 manieren uitgewerkt, steeds op dezelfde rijgbrief. De varia-
ties in de inslag worden op de Engelse manier weergegeven.  

Op donderdag 29 december  van 13.00- 16.00 uur organiseert het Weefcol-
lectief Fryslân weer een middag om een tasje of een leuk hoesje voor je i-phone of 
voor je i-pad  te weven op een plankje.  
De weefplankjes zijn al voorzien van een schering dus je kunt direct beginnen. 

We hebben 2 maten plankjes en materiaal om te weven. Je kunt natuurlijk ook zelf 
wol of iets dergelijks meenemen om te weven. Plankweven is geschikt voor kin-
deren vanaf 8 jaar. 
 
De kosten zijn € 7,50 per persoon incl. gebruik van het weefplankje en koffie thee 
of limonade.  
Aanmelden kan voor dinsdag 27 december bij wyjeram@xs4all.nl of tel: 0561 421 

977 
 
Ulla en Yvonne zijn er om de middag in 
goede banen te leiden en hier en daar een 
handje te helpen. 
 

Graag zien we jullie op  29 december  
13.00 uur in onze weverij aan de Veen-
gang 19 in Oosterwolde 
(ingang via de Woonwinkel). 

mailto:wyjeram@xs4all.nl
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Een paar maanden geleden ben ik begonnen met het opzetten van een prachtig herdersweefsel. 
Ulla had begin dit jaar een mooi 4-schachts herdersweefsel gemaakt, dat zag ik en dat wilde ik 
ook. Ik kocht met een paar andere weefsters een pakket van Blomqvist, www.clb.se. Het pakket 
heet Sörggarden. Het is een 6-schachts herdersweefsel.  Bij het pakket zat garen voor de ketting 
en heel veel inslaggaren, prachtige wol in mooie kleuren. 

Het inrijgen is een makkie met 4 draden per cm, maar dan. Elke centimeter heeft 72 inslagen. 

Dat gaat dus niet zo snel, maar het is ontzettend leuk omdat je de patroontjes onder je handen 
ziet verschijnen. Eerst denk je wat wordt dit maar al gaande weg worden de vormen duidelijk. 
Bij het patroon staan de omschrijvingen van de verschillende patroononderdelen. Het wordt een 
mooie boerderij met 
o.a. houten hooivork, 
koeien liggen te her-

kauwen, rogge, tui-
nieren, kippen in het 
kippenhok. 

Ik denk dat ik inmid-
dels 30 cm heb gewe-
ven. Ik werk met een 
strekker, heel handig 

en mijn werk blijft 
mooi recht. Het wordt 
een prachtig dik, 

kleurig wollen weef-
sel. Ik verheug me 
erop dat het af is en 
het opgehangen kan 

worden. Maar eerst 
nog even met veel 
plezier heerlijk we-
ven. 

Van het weefgetouw   door  Christianne de Wit 

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 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 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 rekening-

nummer: IBAN NL25 TRIO 0197 9662 09 t.n.v. Weef-

collectief 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 ver-

eniging 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.  

http://www.clb.se
mailto:tevankampen@hotmail.com
mailto:tevankampen@hotmail.com
mailto:Weefcollectieffryslan@gmail.com
mailto:jolanda.schotanus@hetnet.nl
mailto:jolanda.schotanus@hetnet.nl
mailto:chrisdewit@telfort.nl
mailto:tevankampen@hotmail.com
mailto:tevankampen@hotmail.com
mailto:Weefcollectieffryslan@gmail.com
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Ervaringen 3-d weven        door Jeltsje Abma 

 

 

 

 
 

Kennis en Innovatiecentrum Weven 
Er is veel werk verzet om de subsidie-aanvraag voor het Kennis en Innovatiecen-

trum Weven de deur uit te krijgen. Bij onze oprichting was het in stand houden van 

het ambachtelijk weven één van onze doelen. Dan gaat het niet om het in stand 

houden van een oud ambacht maar ook om mee te gaan in de ontwikkelingen die 

er zijn op weefgebied. Vandaar dat ook innovatie extra aandacht verdient. 

Op 15 november 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van 

Ooststellingwerf beoordeeld of onze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de 

subsidieregeling. Het goede nieuws is dat we doorzijn? De aanvraag kan door naar 

de volgende ronde (beoordeling door de adviescommissie). Naast het oordeel van 

de adviescommissie, waar we een aantal punten kunnen verdienen, kunnen we ook 

op de publieksdag punten verzamelen. Op 16 december mogen alle aanwezigen 

hun stem uitbrengen op de beste projecten. De projecten die de meeste punten 

toegekend hebben gekregen krijgen geld uit het Fonds. Net zo lang tot de pot van 

de tweede ronde leeg is. Het is dus zaak om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen 

voor de publieksdag die op ons initiatief kunnen stemmen. De publieksdag wordt 

vormgegeven als een gezellige informatiemarkt waar alle subsidieaanvragers hun 

project presenteren zodat alle aanwezigen kunnen zien waarom juist ons project 

hun stem verdient. 

De publieksdag wordt gehouden op vrijdagmiddag 16 december, van 15.30 

tot 18.00 uur. De locatie is het Rabobankgebouw aan de Veengang 1 in 

Oosterwolde.  

Maandag 19 september is het zover. Onder een strak blauwe lucht met een zon die 

al lekker warm is draai ik het parkeerterrein van het Weefcollectief Fryslân op. De 

deur staat al uitnodigend open en al snel zitten we met tien cursisten om de grote 

tafel. Terwijl er genoten wordt van een lekker kopje koffie worden we welkom ge-

heten en wordt de weefdocent Beate Stürmer geïntroduceerd. Beate heeft zich 

gespecialiseerd in het 3d-weven. Ze is geïnspireerd geraakt door een Amerikaanse 

weefster: Dianne Totten. Omdat Beate in Duitsland woont is de voertaal Duits. Ge-

lukkig verstaat ze wel Nederlands wat de communicatie wel wat vergemakkelijkt. 

Er zijn tien weefgetouwen beschikbaar waarbij op alle tien de schering al is opge-

boomd. Er wordt verteld dat we hard moeten werken om aan het einde van de 

week alles af te hebben. En hard werken wordt het! Elke deelnemer kiest een ge-

touw en moet deze verder weef klaar maken. Dat houdt in dat elk draadje volgens 

een bepaald schema door de hevels moet worden gehaald. Bij dit werkje, wat niet 

snel klaar is, hoor je iedereen steeds tellen, dan weer controleren en zo nu en dan 

een lichtelijke frustratie uiten als het niet helemaal gaat zoals het moet. Aan het 

einde van de dag zijn er een aantal al begonnen met de eerste weefsels. De cursus 

duurt vijf dagen en wordt bezocht door dames vanuit het hele land. Een aantal 

wonen in de buurt maar er zijn er ook die gebruik maken van vakantiewoningen in 

Wijnjewoude en Appelscha of van een uitstekende B&B in Oosterwolde. Op donder-

dag moeten de stoffen van het getouw gehaald worden en al snel zit iedereen de 

draadjes aan te trekken die voor het 3-d effect moeten zorgen. De term “het lijkt 

wel smokwerk” valt geregeld. Nadat de stof gestoomd en gedroogd is komt op vrij-

dag het moment van de waarheid. Wat is het resultaat van deze week? De lappen 

stof hebben een bepaalde elasticiteit gekregen met een verassend uitgevallen pa-

troon. Iedereen is blij verrast door het resultaat en er klinken al snel veel nieuw 

opgedane ideeën door de weefruimte. Na weer een overheerlijke lunch, die steeds 

werd verzorgd door de leden van het Weefcollectief, wordt er afscheid genomen 

met het voornemen om terug te komen voor prikkelende cursussen die nog in het 

vat zitten. 
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Vriend van Weefcollectief Fryslân  

 Aanmeldingsformulier 

 

 
Het Weefcollectief Fryslân is in de zomer van 2014 opgericht. Het is een unieke plek in Nederland 
en zeker in deze regio/gemeente waar op deze wijze gestalte aan het ambacht weven wordt ge-

geven. Het Weefcollectief is een vereniging met ca. 20 leden. Wij willen het oude ambacht van 
weven op het weefgetouw in stand houden en stimuleren. We bieden elkaar praktische onder-
steuning bij het weven – “learning on the job”- iets wat in de regio nog niet bestaat. 
 
In de weverij in Oosterwolde staan op het moment ca 40 weefgetouwen met verschillende moge-
lijkheden en te gebruiken voor verschillende technieken. De leden kunnen daar de hele week ge-

bruik van maken, cursussen volgen, gezellig samenkomen en kennis uitwisselen. Het Weefcollec-
tief is recent een project gestart met het doel uit te groeien tot een Kennis- en Innovatiecen-
trum Ambachtelijk Weven. 
Als u geïnteresseerd bent in het weven in het algemeen en de initiatieven van ons Weefcollectief 
Fryslân in het bijzonder, dan kunt u ‘Vriend’ worden. 
 
Vanaf € 15,-- of meer per jaar kunt u onze activiteiten ondersteunen. Wij houden u dan op de 

hoogte van alle ontwikkelingen en onze activiteiten. U ontvangt een uitnodiging voor onze Open 
Dag en ontvangt dan een voucher voor een heerlijke aangeklede koffie/thee. Onder elke 5 aan-
meldingen wordt een handgeweven theedoek verloot. Bij aankoop van garens ontvangt u 10 % 

korting. 
Onze vereniging heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat we erkend zijn als een algemeen nut 
beogende vereniging. Daardoor zijn financiële giften aan onze vereniging aftrekbaar voor de be-
lastingen. 

 
U kunt dit aanmeldingsformulier ingevuld mailen naar de penningmeester, Margret van Wallinga. 
Haar emailadres is margret.vanwallinga@ziggo.nl. 
Het kan ook per post naar het Weefcollectief Fryslân, Veengang 19, 8431 NJ Oosterwolde 
 
Na binnenkomst ontvangt u van haar een verzoek tot betaling van het overeengekomen bedrag. 

 
 

 
 
Met vriendelijke groeten,      
 
 

Margret van Wallinga, penningmeester Weefcollectief Fryslân 

Weefcollectief Fryslân 

Veengang 19 
8431 NJ  Oosterwolde 

mail: margret.vanwallinga@ziggo.nl 
website: in de maak. www.weefcollectieffryslân.com 

facebook: Weefcollectief Fryslân 

Naam:   

Adres:   

Postcode en plaats:   

Telefoon:   

Email:   

Bedrag (min. € 15,-) € 

mailto:margret.vanwallinga@ziggo.nl


 

   

 

Agenda 

Datum  Tijd Activiteit docent: kosten: Opgave  

02/12/2016 10:00 - 16:00 Inloopdag     Vrije inloop 

02/12/2016 14:00 - 17:00 Ledenvergadering     Alleen voor leden 

09/12/2016 10:00 - 12:30 Naailes 8 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

10-12-206 10:30 - 15:00 Les 1 Nieuwe mate-
rialen en nabehan-
deling (2 lessen) 

Marian Stubenitsky € 72,00  en € 44,00 

voor leden  Weefnet-
werk  

weefcollectieffryslan@gmail.   
com 

14/12/2016 14:00 - 17:00 weef-in Jolanda Schotanus € 15 per keer Vrije inloop 

29/12/2016 13:00 - 16:00 Weven op een 
plankje voor ouder 
en kind 

Yvonne Gutterswijk 
en Ulla Spithost 

€ 7,50 per persoon wyjeram@xs4all.nl of tel: 
0561 421 977 

05/01/2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5.00 Vrije inloop 

06/01/2017 10:00 - 16:00 Inloopdag     Vrije inloop 

07/01/2017 10:30 - 15:00 Les 2 Nieuwe mate-
rialen en nabehan-
deling (2 lessen) 

Marian Stubenitsky     

13/01/2017 13:30 - 15:30 Leren is Eindeloos 
Stellingwerf-     
college 

Jolanda Schotanus nvt Alleen voor leerlingen      
Stellingwerfcollege 

17/01/2017 9:00 - 17:00 Klus dag allen   De leden van WCF werken 
aan optimalisatie van de we-
verij 

18/01/2017 14:00 - 17:00 weef-in Jolanda Schotanus € 15 per keer Vrije inloop 

20/01/2017 13:30 - 15:30 Leren is Eindeloos 
Stellingwerf-      
college 

Jolanda Schotanus nvt Alleen voor leerlingen       
Stellingwerfcollege 

27/01/2017 13:30 - 15:30 Leren is Eindeloos 
Stellingwerf-     
college 

Jolanda Schotanus nvt Alleen voor leerlingen      
Stellingwerfcollege 

28/01/2017 16:00-19:00 Ledenvergadering 
show & tell en   
Bajadère 

    Alleen voor leden 

01/02/2017 14:00 - 17:00 weef-in Jolanda Schotanus € 15 per keer Vrije inloop 

02/02/2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5.00 Vrije inloop 

03/02/2017 10:00 - 16:00 Inloopdag     Vrije inloop 

03/02/2017 10:00 - 12:00 Nieuwe serie van 8 
naailessen 

Christianne de Wit € 70,00 voor 8 lessen chrisdewit@telfort.nl 0512-
332 977 of 06 516 481 96 

03/02/2017 13:30 - 15:30 Leren is Eindeloos 
Stellingwerf- colle-
ge 

Jolanda Schotanus nvt Alleen voor leerlingen      
Stellingwerfcollege 

10/02/2017 13:30 - 15:30 Leren is Eindeloos 
Stellingwerf      
college 

Jolanda Schotanus nvt Alleen voor leerlingen       
Stellingwerfcollege 

17/02/2017 10:00 - 12:00 Naailes 2 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

17/02/2017 13:30 - 15:30 Leren is Eindeloos 
Stellingwerf-      
college 

Jolanda Schotanus nvt Alleen voor leerlingen       
Stellingwerfcollege 

mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%200512-332%20977%20of%2006%20516%20481%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%200512-332%20977%20of%2006%20516%20481%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096


 

   

De volgende nieuwsbrief verschijnt 28 februari 2017 

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

Agenda 

Datum  Tijd Activiteit docent: kosten: Opgave  

02/03/2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5.00 Vrije inloop 

03/03/2017 10:00 - 12:00 Naailes 3 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

03/03/2017 10:00 - 16:00 Inloopdag     Vrije inloop 

17/03/2017 10:00 - 12:00 Naailes 4 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

18/03/2017 10:30 - 15:00 Les 1: Basiscursus 
Winweef (2 lessen) 

Marian Stubenitsky € 72,00  en € 44,00 

voor leden  Weefnet-
werk  

weefcollectieffryslan@gmail.   
com 

28/03/2017 16:00-19:00 Vergaderen, show 
& tell en Bajadère 

    Alleen voor leden 

31/03/2017 10:00 - 12:00 Naailes 5 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

06/04/2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5.00 Vrije inloop 

07/04/2017 10:00 - 16:30 Inloopdag     Vrije inloop 

08/04/2017 10:30 - 15:00 Les 2: Basiscursus 
Winweef  

Marian Stubenitsky     

14/04/2017 10:00 - 12:00 Naailes 6 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

28/04/2017 10:00 - 12:00 Naailes 7 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

19/05/2017 10:00 - 12:00 Naailes 8 Christianne de Wit   chrisdewit@telfort.nl 0512-
332977 of 06 516 481 96 

mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096
mailto:chrisdewit@telfort.nl%20%20%200512-332977%20of%20%2006%20516%20481%20%2096
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