
 

   

 

It giet oan! 

It giet oan! Is de bekende Friese leus die geroepen wordt als de 

Elfstedentocht doorgaat. Gezien de weersomstandigheden zal die 

er voorlopig niet komen. Als Weefcollectief kunnen we het wel roe-

pen vanwege alle zaken die wel doorgaan! We zaten in de tweede 

helft van vorig jaar een beetje in een dipje. Dan merk je ook hoe 

fijn het is om een collectief te zijn. Met elkaar hebben we de schou-

ders eronder gezet en dan komt er ook echt wat in beweging. 

Kroon op het werk zijn de subsidies die we toegekend hebben ge-

kregen, waardoor we ons kunnen ontwikkelen tot innovatie- en 

kenniscentrum en zo het weven nog meer op de kaart kunnen zet-

ten. Ook de promotiefilmpjes die de studenten van Stenden hoge-

school gemaakt hebben waren bijzonder. We raakten met 20 jari-

gen in gesprek over weven en er ontstond veel wederzijds respect. 

De filmpjes zullen via onze Facebookpagina en de website de we-

reld ingaan en niet alleen een promotie zijn voor het Weefcollectief, 

maar ook voor weven in zijn algemeenheid. En ja, de website is 

weer online. Nog niet 100% volmaakt, maar we zijn goed op weg 

met alle hulp die we ook daarvoor gekregen hebben. Ook is er van-

uit allerlei hoeken belangstelling voor ons werk. Zo kregen we be-

zoek van de redactie van “Weven” en ook de “Vrouwen van nu” ko-

men op bezoek. Daarnaast hebben we ook gewoon veel plezier met 

elkaar en steun aan elkaar. In deze nieuwsbrief kunt u daarover 

lezen. Het WCF-gevoel beleven kan in onze weverij. Kom gerust 

langs. De koffie staat klaar! 
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Ikat en Railreed 
We zijn er trots op dat twee toonaangevende docenten les komen 

geven in ons weefcollectief. Als eerste komt Coosje Suiveer met de 
beginnerscursus ketting ikat. In 3 dagen (15 april en 6 en 27 mei) 
leer je de basisbeginselen van de traditionele afbindtechniek en 

hoe je dit voor een eigen ontwerp kunt inzetten. De tweede docent 
is Kadi Pajupuu Zij geeft van 10 tot en met 12 mei een cursus 

‘railreed’. Tijdens deze dagen leer je te manipuleren met de 
spanning van de ketting terwijl je aan het weven bent met behulp 
van een zogenaamd railreed.  Er wordt gebruik gemaakt van 

katoen. Linnen en wol voor de ketting en papiergaren, katoen en 
wol voor de inslag. Voor meer informatie kun je kijken op: 

www.railreed.ee De voertaal is Engels. Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij. Als je belangstelling hebt, neem dan snel per email 
contact met ons op. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 
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Bachelor’s Button    door  Yvonne Gutterswijk 

 

 

  

Uit de boekenkast      

Op deze plaats stond in de laatste nieuwsbrieven steeds een korte 
impressie van een weefboek. Frouk van der Molen heeft helaas om 

gezondheidsredenen het Weefcollectief moeten verlaten en kan deze 
bijdrage niet meer verzorgen. Wij zijn bezig met een andere invul-

ling.   

In de weverij staat een weefgetouw met een vrolijk gekleurde sche-

ring van wel 30 meter. Het patroon dat geweven kan worden is 
‘Bachelor’s Button’. Dat patroon ziet er mooi uit en nadat een aantal 

weefsters hun beste kunnen hadden getoond nam ik de kans waar om 
het ook te proberen. Vooral de kleuren trokken mij erg aan. 
Omdat ik geen ervaring heb op een groot getouw ben ik begonnen 

met het bestuderen van het patroon. De volgende stap was het kie-
zen van de kleur voor de inslag. Ik houd van de lichtere kleuren en 

koos voor geel. 
Na wat gemodder met de trappers kwam er een mooi patroon tevoor-
schijn. Helaas was het garen snel op. Het werd geen theedoek (wat 

het plan was) maar een placemat. Datzelfde gebeurde met een klos 
mooi helder groen. Weer een placemat. Daarna vond ik een supergro-

te klos dun katoen. Ik kreeg het advies om het met een dubbele 
draad te gebruiken. Dat betekende twee klosjes in een schuitje en dat 
werkte prima. Het patroon werd steeds duidelijker. Wel moest ik me 

heel erg goed concentreren. Dat bleek wel na onze Open Dag. We 
kregen aardig wat bezoekers en die komen dan bij je staan kijken en 

praten. Dus na een tijdje kijk je terug op je werk en zie je dat er een 
flinke fout in het patroon zit. Zo leerde ik dus: laat je niet afleiden en 

wil je toch praten stop dan met weven.  
Uiteindelijk werd dit mijn eerste theedoek en zag je prachtig het pa-
troon. Ik had er plezier in en de volgende kleur werd gekozen. Dit-

maal twee kleuren: groen en geel. Het lukte steeds beter en na ver-
loop van tijd kon ik fouten direct herkennen en na een koffiepauze 

kon ik ook weer na wat telwerk verder gaan met het patroon. Deze 
keer werd het een pracht theedoek, alleen de afwerking aan de zelf-
kant, dat was een ramp allemaal losse draden, die had ik dus mee 

moeten weven, ach ja al doende leerde ik. 
Ook de derde theedoek werd een succes, vooral door het zeer handi-

ge systeem wat ik ben gaan gebruiken. Omdat het erg lastig is voor 
mij om te onthouden wat ik al gedaan had, hoeveel inslagen ik van 
een kleur had gedaan, noem maar op, schreef ik elke inslag op een 

kaartje dat correspondeerde met de trappers. Die kaartjes hangen 
voor me en elke keer wanneer je van trapper wisselt schuif je het 

kaartje van links naar rechts. Zo kon ik tussendoor ook rustig koffie 
gaan drinken, of een praatje maken, waarna ik via de kaartjes zag-
waar ik gebleven was.  

Uiteindelijk heb ik vier prachtige theedoeken geweven, niet helemaal 
perfect, maar ik heb er veel van geleerd, zoals het opnieuw aanhech-

ten van trappers, lezen van een patroon, herkennen van een fout en 
die dan herstellen. Kortom het was een prachtige ervaring. En het 
smaakt naar meer! 
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Mijn naam is Martha en ik ben in 1926 

geboren in Makkinga. In de Tweede We-

reldoorlog werd ik bevriend met een 

Rotterdamse onderduiker en na de be-

vrijding van 5 mei 1945 ben ik hem 

achterna gegaan. We zijn getrouwd en 

hebben 3 dochters gekregen. Met we-

ven ben ik begonnen nadat mijn doch-

ters het huis uit waren gegaan. Toen 

mijn man in 2000 overleed ben ik op 

zoek gegaan naar een kleinere woning. 

Die vond ik in Appelscha. Ik ontdekte 

het Weefcollectief in Oosterwolde en 

daar heb ik me bij aangesloten. Ik ga er 

twee dagen in de week heen en dat is 

erg gezellig. Ik merk dat het me vitaal 

houdt en dat ik nog steeds nieuwe din-

gen leer. Om het Weefcollectief te pro-

moten heb ik meegewerkt aan een pro-

motiefilm die gemaakt is door studen-

ten van Stenden hogeschool. Het was 

erg leuk om met die jongelui samen te 

werken. Na hun eindpresentatie wilden 

ze zelfs met mij op de foto. Ik hoop dat 

ik nog lang met en van de mensen van 

het Weefcollectief mag genieten. 

Van het weefgetouw   door  Martha de Man 

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.  
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Weefcollectief Fryslân op landelijke TV 

           door Yvonne Gutterswijk 

  Railreed en Ikat ketting 

 

 

 

 

Kennis en Innovatiecentrum Weven 
 
In de afgelopen maanden heeft het Weefcollectief het plan voor het 
Kennis- en Innovatiecentrum Ambachtelijk Weven vastgesteld. In dit 

plan zijn een aantal investeringen opgenomen die nodig zijn voor de 
uitwerking ervan. 

Vervolgens zijn twee subsidieaanvragen ingediend bij de gemeente 
Ooststellingwerf en de provincie Fryslân. Beide aanvragen zijn geho-
noreerd. Het gaat om:  

A. Fonds Ooststellingwerf. 
Uit dit fonds hebben we een bijdrage van € 11.970,-  ontvan-

gen voor de aanschaf van een computergestuurd weefgetouw. 
B. Iepen Mienskips Funs (provincie Fryslân) 

De provincie heeft een totaal bedrag beschikbaar gesteld van  

€ 7.600,-. Dit bedrag is bestemd voor het ontwikkelen van cur-
suspakketten en het opzetten van een documentatiecentrum 

( € 3.600,-). Daarnaast is een bedrag van € 4.000,- bestemd 
om de extra kosten binnen de begroting in het eerste jaar op 
te vangen. 

De deelname aan de subsidieregeling van de gemeente Oostelling-

werf en de provincie Fryslân heeft ons veel publiciteit gebracht. Na 
een aantal berichten in de gedrukte pers werd onze voorzitter, Jo-

landa Schotanus, geïnterviewd door Omroep Fryslân, en kregen wij, 
tot onze grote verrassing bezoek van een filmploeg van Omroep 
Max. Op een vrijdag kwamen ze filmen in onze weverij. Er werden 

zoveel mogelijk weefsters opgetrommeld om op die vrijdag naar de 
weverij te komen. En ja hoor; vrijdagmorgen gonsde het van op-

winding en hoorde je de spoelen heen en weer gaan bij de getou-
wen. Rond half elf kwamen er twee heren met camera en microfoon 
en werd er een paar uur geïnterviewd en gefilmd om een item van 

2 tot 3 minuten te maken voor het programma “Hallo Nederland” 
op NPO 2. De uitzending was op 5 december 2016. Bij mij ging 5 

min. na de uitzending de telefoon. Ja hoor, een nichtje, zij had de 
uitzending gezien en herkende de weverij.  
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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. 

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan onder de eerste vijf aanmeldingen een 
handgeweven theedoek te verloten. Inmiddels hebben zich al 9 nieuwe vrien-

den gemeld. De verloting van de theedoek heeft inmiddels plaatsgevonden en 

mevr. B. Doorenbos heeft de theedoek gewonnen. 

Onder de volgende 5 aanmeldingen zal weer een theedoek worden verloot. 

Vriend worden kan nog steeds! 

Megado besteld!                               door Jolanda Schotanus 

 
Vrijdag 16 december 2016 lukte het ons om subsidie binnen te halen voor de aan-
schaf van we een computer gestuurd getouw. Het is de Louët Megado met 32 
schachten en een weefbreedte van 130 cm geworden. De bestelling is geplaatst en 

nu wachten we tot hij komt. 
 

Wat maakt dit getouw zo bijzonder? Waarom zou je met zoveel schachten 
willen werken?  
Elke wever weet dat met het toenemen van het aantal schachten ook de mogelijk-

heden toenemen, maar ook het aantal trappers. Bij 32 schachten zou je toch al 
gauw meer dan 32 trappers nodig hebben. Veel te veel en het getouw zou veel te 

breed worden. Om dit probleem op te lossen is een elektronische aansturing de op-
lossing. Met behulp van een computer waarop een weefprogramma staat kun je de 
schachten aansturen.  

Hoe werkt het?  
Je zet je ontwerp in een weefprogramma (bijv. WinWeef). Hiermee kan je de Mega-

do aansturen. Elke keer dat je op de trapper trapt ga je naar de volgende inslag en 
worden de schachten geselecteerd die nodig zijn. Dat is wat de computer doet niet 

meer of minder. Het weven blijft nog steeds hetzelfde als op elk ander getouw. Het 
enige grote verschil is dat je veel meer schachten en dus mogelijkheden tot je be-
schikking hebt. Nou ja het enige verschil? Er hoeven geen trappers meer aangebon-

den te worden. Als je met meer dan 10 schachten en 10 trappers hebt geweven dan 
weet je uit ervaring dat het aanbinden van de trappers een tijdrovende en niet de 

leukste klus van het weven is. En dat behoort bij de Megado tot het verleden. Wil je 
bij een gelijke inrijg een andere aanbinding gebruiken, dan is het een kwestie van 
een paar muisklikken en je weeft een ander motief. 

 
We verwachten de Megado eind maart in de weverij. 



 

   

 

Agenda 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 1 juni 2017 

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

Datum  Tijd Activiteit docent: kosten: Opgave  

2-3-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5,00 Vrije inloop 

3-3-2017 10:00 - 16:00 Inloopdag     Vrije inloop 

14-3-2017 10:00 Bezoek  Vrouwen van Nu Oldeberkoop   

18-3-2017 10:30 - 15:00 Les 1: Basiscursus 
Winweef (2 lessen) 

Marian Stubenitsky € 72,00  en € 44,00 

voor leden  Weefnet-
werk  

weefcollectieffryslan@gmail.   
com 

28-3-2017 16:00-19:00 Vergaderen, show & 
tell en Bajadère 

    Alleen voor leden 

31-3 t/m 2-4 
2017 

  Art Craft Days       

3 en 4-4 
2017 

  Kunstroute Ooststel-
lingwerf 

      

6-4-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5,00 Vrije inloop 

7-4-2017 10:00 - 16:30 Inloopdag     Vrije inloop 

7-4-2017 11:00 - 15:30 Papierspinnen Rosemarijne van 
Dam  

€ 47,50 Voor 20 maart bij weefcollectief-
fryslan@gmail.com 

8-4-2017 10:30 - 15:00 Les 2: Basiscursus 
Winweef  

Marian Stubenitsky     

15-4-2017 11:00 - 15:30 Les 1: Ketting Ikat 
( 3 lessen) 

Coosje Suiveer  € 108,--. Leden Weef-
netwerk € 66,-- 

Voor 1 april 2017 bij weefcollec-
tieffryslan@gmail.com 

6-5-2017 11:00 - 15:30 Les 2: Ketting Ikat  Coosje Suiveer     

10 t/m 12-5-
2017 

9:00 - 18:00 Railreed Kadi Pajupuu € 216,-. Leden WEEF-
NETWERK € 132,- 
Excl. Materiaal en 
lunch kosten 

Voor 26 april 2017 bij weefcollec-
tieffryslan@gmail.com 

11-5-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5,00 Vrije inloop 

27-5-2017 11:00 - 15:30 Les 3: Ketting Ikat  Coosje Suiveer     

1-6-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5,00 Vrije inloop 

6-7-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte 
Lontje 

  € 5,00 Vrije inloop 

19-7-2017   Weversmarkt Hoorn     weversmarkt@weefnetwerk.nl 


