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Nooit saai!
Het is nooit saai bij het weefcollectief! En dat is vaak positief maar een enkele
keer is het minder leuk. Zo hebben we in ons tweeëneenhalf jarig bestaan al heel
wat nieuwe leden mogen begroeten en afscheid genomen van leden die soms
noodgedwongen niet langer konden blijven. Afgelopen maart hebben we echter
afscheid moeten nemen van Liesbeth Tjaardstra vanwege haar overlijden. Zij was
al vanaf de oprichting lid. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een in memoriam.
En zo is er ook goed nieuws: de Megado is gekomen en er heeft een bijzondere
cursus Railreed plaatsgevonden. Er zijn alweer volop plannen, zoals het opstarten
van verdiepingsavonden en een studiereis naar Zweden. Verderop in de nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
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Het is ons met elkaar
weer gelukt om een
goede cursus neer te
zetten. We zijn er weer
in geslaagd om met
elkaar anderen te laten
ervaren wat een
geweldige werkplek we
hebben. Uit de reacties
van de cursisten blijkt
dat ze veel geleerd
hebben en geïnspireerd
naar huis zijn gegaan.
Natuurlijk zijn we
benieuwd wat er thuis
allemaal nog van de
getouwen komt naar
aanleiding van deze
drie dagen!
In het boek dat we van Kadi
kregen, mother of RailReed,
noemt ze ons “the weaving
heaven”! Dat is een heel mooi
compliment!
Alle getouwen die tijdens de
cursus zijn gebruikt staan nu
treurig leeg, behalve één waar
nog het RailReed op zit. Hierop
kunnen we de komende tijd dit
bijzondere riet uitproberen.
Ook voor het komende seizoen
hopen we weer cursussen met
bijzondere, internationale
docenten vast te kunnen leggen.
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Leren (weven) is eindeloos!
door Ineke Cleveringa
Het Stellingwerf College in Oosterwolde biedt leerlingen de mogelijkheid om onder
het motto Leren is Eindeloos kennis te maken met allerlei ambachten, sporten en bedrijven. Eén van de speerpunten van het Weefcollectief Fryslân is het in stand houden
en verspreiden van het ambacht weven. Daarom besloten wij mee te doen met Leren
is Eindeloos en leerlingen de mogelijkheid te bieden in onze weverij kennis te maken
met weven. We bedachten daarvoor een lessenplan voor zes lessen van anderhalf uur
en noemden het Creatief Weven.
Maar zou leren weven wel een aantrekkelijke activiteit zijn voor leerlingen in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs? We waren benieuwd, en toen de
school ons de namen van zeven leerlingen doorgaf die mee wilden doen met onze
lessen ook wel een beetje opgelucht. Gelukkig, we hadden een mooi clubje.
De eerste les startten we met een korte, eenvoudige introductie van wat weven eigenlijk is en een rondleiding door onze weverij met alle soorten getouwen die er
staan. We hadden weefplankjes klaar gemaakt zodat leerlingen direct aan de slag
konden. Een spannend inslaggaren uitzoeken en weven maar. Even wennen maar een
leuk telefoonhoesje of etuitje was snel gemaakt. Zeker als je het mee naar huis nam
en op zondag achterin de auto op weg naar oma lekker door kon weven!
Niet iedereen was natuurlijk even enthousiast en handig maar de volgende lessen
konden alle leerlingen op een bandweefgetouwtje of een vierschachts tafelgetouw
toch iets leuks weven. Een bandje, een sjaaltje of een onderzetter, van alles werd er
gemaakt. Eén meisje (ja, het waren wel allemaal meisjes) ging zelfs op een echt getouw weven en maakte met Hooked Zpagetti een tas die ze ook nog zelf in elkaar
naaide in onze weverij. Zij enthousiast en wij dan natuurlijk ook.
Voor ons is dit zeker een stimulans om nog eens mee te doen met Leren is Eindeloos.
Inmiddels hebben we ook een aantrekkelijk geprijsd jeugdlidmaatschap ingesteld

Open dag en feestelijke
ingebruikname Megado
Op 16 september organiseren wij een open dag! Naast het programma
voor het nieuwe seizoen en veel weefgezelligheid wordt dan ook de
Megado feestelijk in gebruik genomen. Daarnaast hebben we Patiss en
KreaGea vastgelegd voor deze dag. Reserveer deze datum in je agenda!

Naailessen in het najaar!
De lessen zijn bedoeld voor beginners, gevorderden of als opfriscursus, voor jong
en oud. Je werkt op je eigen niveau en leert alles wat nodig is om een mooi kledingstuk te maken. Het is heel gezellig om in een groep aan het werk te zijn en ook
van elkaar te leren.
Voor meer informatie en data zie de agenda.
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Weefcollectief Fryslân
Nieuwsbrief van Weefcollectief Fryslân verschijnt vier keer
per jaar en wordt toegezonden aan leden, donateurs,
vrienden van… en andere geïnteresseerden. Redactie:
Siebrith Hoekstein. 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. Postadres: Weefcollectief
Fryslân, Veengang 19, 8431 NJ Oosterwolde, weefcollectieffryslan@gmail.com. Bestuur: Voorzitter: Jolanda
Schotanus, Secretaris: Christianne de Wit, Penningmeester: Margret van Wallinga, PR: Thea van Kampen. Contributie en lidmaatschap: € 30,-- per maand over te maken op rekeningnummer: IBAN NL25 TRIO 0197 966209

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.nl. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag, 9.30 – 18.00 uur. De meeste weefsters zijn er op dinsdag en vrijdag aanwezig.

Van het weefgetouw: Boliviaanse sjaal
door Marjan Vroom
Voor het eerst sinds mijn ziekte in het voorjaar van 2016 ging ik weer weven. Het leek me erg
gezellig om dat te doen bij het Weefcollectief, ik had daar een leuke indruk van gekregen.
Het moest een sjaal worden, gemaakt van de laatste Alpaca van een grote koon die ik in 2006 in
La Paz (Bolivia) kocht. Dat was toen nog een flinke speurtocht, want in mijn beste Spaans moest
ik duidelijk maken dat ik niet een kant-en-klaar product zocht, maar de wol om zelf te weven.
Uiteindelijk kwam ik in een kamertje ergens bovenin een gebouw met enkele indiaanse dames.
Ik had alles wel willen kopen, wat een mooi materiaal! Maar we hadden slechts plek voor één
koon in de bagage. Ik kocht witte, ongeverfde Alpaca.
Met meekrap heb ik daarvan een trui voor mezelf gemaakt, er zat daarna nog 450 gram op de
koon.
Op de website van Stof tot Verven vond ik mooie wolverf. De STV Jacquard wolverf is een 100%
synthetisch materiaal zonder toevoegingen, dus 100% pure kleurpigmenten. Het is een non-toxic
verfmateriaal, d.w.z. niet giftig. Ik koos de kleuren Herfstadonis en Duindoornbes, rood en oranje. Het verven lukte al heel mooi, ik genoot van de strengen die in de kamer hingen. Ik koos uit
het 8-schachtenboek een patroon dat al 2 eeuwen oud is: patroon #98 van Marjie Thompson.
Ik denk dat ik 20 januari ben begonnen op getouw W1. Dat getouw lijkt erg veel op mijn eigen
getouw thuis, dus ik kon me aardig zelfstandig redden. De schering was 3,25 meter lang, 8 draden per cm. Met 400 draden werd de sjaal dus een halve meter breed. Ik weefde ongeveer een
halve meter per dag, met een grote steeklat en steeds voorzichtig aanslaan, zodat het weefsel
mooi “vierkant” van patroon werd.
Ik was erg blij dat het weven me nog steeds goed afging. En toen kwam het moment dat de
sjaal van het getouw af kon! Het had precies de goede soepelheid, zachtheid, dat was een emotioneel moment. Thuis heb ik er mooie vlechten met kwastjes aan gemaakt. En nu ligt het te
pronken in de woonkamer, nonchalant over een stoel, of op mijn schouders.
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Cursus Module 1 en 2
In het najaar komt Marleen Jongen naar het weefcollectief met twee mooie basiscursussen.
Weven is een fantastisch (kunst)ambacht; weven is een hobby voor het leven!
Maar alles begint bij een goede basis! In de basiscursus getouw weven (module 1)
wordt vooral veel aandacht besteed aan het goed en zelfstandig opzetten van een
weefgetouw.
Er worden drie werkstukken geweven; twee in linnenbinding en het derde werkstuk kan in keperbinding worden uitgevoerd. Voor elk werkstuk wordt het getouw
opnieuw opgezet. Zo wordt gelijk een stukje routine opgebouwd en inzicht voor
het opzetten van een getouw. Er wordt aandacht besteed aan verschillende systemen die weefgetouwen kunnen hebben. De basis van het zelf tekenen en lezen
van een bindingstekening worden ook behandeld.
Als je de smaak dan te pakken hebt of je weefkennis en -kunde wilt vergroten is er
module 2: basisbindingen op 4 schachten. Op 4 schachten kunnen twee basisbindingen worden geweven; de linnen- en de keperbinding. Linnenbinding heeft vele
‘gezichten’ die we soms niet eens als zodanig herkennen. Behandeld worden de
linnenbinding met een vierkante (gelijkwaardige) instelling, ketting en inslag ripsbindingen, panamavariaties en spelen met rietrijgingen en of kettingdichtheid.
Spelen met kleur geeft schijn patronen, wat ook aan bod komt. Keperbinding heeft
letterlijk een andere richting waar je dan ook weer vele kanten mee op kunt, ook
in figuurlijke zin. We gaan de basisvarianten onder de loep nemen; rechte inrijg,
spitsrijgingen en gebroken kepers. Daarnaast de gelijkzijdige en ongelijkzijdige
kepers op 4 schachten. De golfkeper wordt eveneens meegenomen in de bovengenoemde variaties. Bij een wafelweefsel daarin lijken linnen- en keperbinding samen te komen, een boeiend weefsel door zijn reliëf wat ontstaat. Afhankelijk van
het gebruikte materiaal is de wafelbinding zowel praktisch als kunstzinnig toe te
passen.
De cursus wordt als module aangeboden, maar het is natuurlijk niet verplicht de
cursus als zodanig te volgen. Voor opgave en data zie de agenda op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Kunstroute: 3, 4 en 5 juni
In het pinksterweekend is ook ons atelier open vanwege de kunstroute. Iedere dag
van 11:00 tot 17:00 uur zijn er mensen in de weverij om te laten zien wie we zijn
en wat we doen. Ook deze keer geldt dat de koffie en thee klaar staat, dus kom
gerust langs. Wij hopen op een gezellig druk weekend.

Jaarg ang

3,

nu mm e r

2

Pag i na

Vriend van Weefcollectief Fryslân
Eind oktober 2016 is een actie gestart om “Vrienden van het Weefcollectief” te werven.
“Vrienden” zijn mensen die ons weefcollectief een warm hart toedragen en onze activiteiten
graag willen ondersteunen. Met een bedrag vanaf € 15,- per jaar kunt u vriend worden. U
ontvangt dan een uitnodiging voor onze Open Dag en een voucher voor een heerlijk aangekleed
kopje koffie of thee. 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 belastingen.
Onder de eerste vijf aanmeldingen verloten we een handgeweven theedoek. Inmiddels hebben
zich al 11 nieuwe vrienden gemeld. De verloting van de tweede theedoek heeft al plaatsgevonden en mevr. Dorothee Sybenga-Botje heeft de theedoek gewonnen.
Onder de volgende 5 aanmeldingen zal weer een theedoek worden verloot.
Vriend worden kan nog steeds!

In Memoriam Liesbeth Tjaardstra
Op 18 maart hebben we afscheid moeten nemen van Liesbeth. Bij de start van het weefcollectief in
september 2015 was zij één van de eerste leden. In de nieuwsbrief van februari 2016 schreef ze hoe
ze aan het weven was geraakt. Toen ze in Zweden woonde vroeg ze zich af wat voor gebonk er van de
bovenverdieping kwam. Daar bleek grootmoeder aan het weven te zijn. Dat wekte haar interesse. Via
het lezen van boeken over weven begon ze zo’n tien jaar geleden aan weeflessen en kreeg de smaak
te pakken. Voor het weefcollectief kocht ze een Glimakra getouw. Volgens haar was dat echt “andere
koek”. Je kruipt in het getouw om alle touwtjes aan de juiste schemels en trappers te binnen. Tenslotte zie je de logica van het geheel. En hij doet het! (met behulp van de andere weefsters). Ze noemde
het weven een ontdekkingstocht. Wat werkt wel en wat werkt niet; dat je linkerhand het schuitje blijkbaar harder laat vliegen dan de rechter. Dat je de aanslag licht of juist zwaar moet laten aankomen, is
de schering oké en goed opgeboomd. Maar ook het samenzijn met de andere weefsters waardeerde
ze.
Ze was al een poos ziek. Soms ging dat wat beter en
kwam ze weven, soms ging ook dat niet. In september
ging ze mee naar Denemarken voor de uitwisseling
met een groep Deense weefsters. Daar hebben we
mooie herinneringen aan. Ook in de laatste periode
hebben weefsters van het collectief om haar heen gestaan. Uiteindelijk heeft een groep ook geholpen met
het versieren van de kerk in de Knipe waar de afscheidsbijeenkomst was. Het heeft ons allemaal erg
geraakt en
we zijn er
verdrietig
van. We missen Liesbeth
en zitten met
een bijzonder
gevoel achter
haar getouw.
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Agenda
Datum

Tijd

Activiteit

docent:

kosten:

Opgave

02/06/2017 10:00 - 16:30

Inloopdag

Vrije inloop

08/06/2017 19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte Lontje

27/06/2017 16:00 - 19:00

Ledenvergadering en samen eten

Alleen voor leden

04/07/2017 nntb

Verdiepingsbijeenkomst

Alleen voor leden

06/07/2017 19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte Lontje

07/07/2017 10:00 - 16:30

Inloopdag

Vrije inloop

19/07/2017

Weversmarkt Hoorn

weversmarkt@weefnetwerk.nl

01/08/2017 nntb

Verdiepingsbijeenkomst

Alleen voor leden

04/08/2017 10:00 - 16:30

Inloopdag

Vrije inloop

11/08/2017 16:00 - 18:00

Ledenvergadering en
show & tell

Alleen voor leden

01/09/2017 10:00 - 16:30

Inloopdag

Vrije inloop

05/09/2017 nntb

Verdiepingsbijeenkomst

07/09/2017 19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte Lontje

08/09/2017 11:00 - 15:30

Les 1: Ketting Ikat ( 3
lessen)

Coosje Suiveer

€ 120,=. Leden Voor 15 augustus 2017 bij weefcolWeefnetwerk €
lectieffryslan@gmail.com
84,=

12/09/2017 13:00 - 15:30

Naailes 1 van 8

Christianne de
Wit

€ 72.00

12/09/2017 16:00 - 19:00

Ledenvergadering en samen eten

16/09/2017 10:00—17:00

Opendag!

26/09/2017 13:00 - 15:30

Naailes 2 van 8

05/10/2017 19:30 - 21:30

Spingroep 't Korte Lontje

06/10/2017 11:00 - 15:30

Les 2: Ketting Ikat

06/10/2017 10:00 - 16:30

Inloopdag

07/10/2017 10:30 - 14:30

Basiscursus getouw weven Marleen Jongen
module 1, les 1 van 5

10/10/2017 13:00 - 15:30

Naailes 3 van 8

20/10/2017 16:00 - 18:00
24/10/2017 13:00 - 15:30

Ledenvergadering en
show & tell
Naailes 4 van 8

27/10/2017 11:00 - 15:30

Les 3: Ketting Ikat

28/10/2017 10:30 - 14:30

Basiscursus getouw weven Marleen Jongen
module 1, les 2

€ 5.00

€ 5.00

Vrije inloop

Vrije inloop

Alleen voor leden
€ 5.00

Vrije inloop

chrisdewit@telfort.nl;
0512-332977 of 06-51648196
Alleen voor leden

Christianne de
Wit
€ 5.00

Vrije inloop

Coosje Suiveer
Vrije inloop
€ 150,=. Leden Voor 10 september 2017 bij weefWeefnetwerk €
collectieffryslan@gmail.com
105,=

Christianne de
Wit
Alleen voor leden
Christianne de
Wit
Coosje Suiver

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt 1 september 2017

