
 

   

 

Inspiratie! 
Als ik de nieuwe aanwinsten van ons Weefcollectief in de weverij zie staan dan 
bekruipt me wel eens het gevoel dat ik beter kan stoppen. Want om het weven zo 
onder de knie krijgen dat ik met een Megado overweg kan, heb ik voorlopig de tijd 
niet voor. Dan lijkt het soms alsof meer schachten en meer draden per centimeter 

een betere wever van mij zouden maken. In de vakantieperiode bezocht ik met 

vrienden in Sic (Roemenië) het museum van Michel van Langeveld en zijn vrouw 
Erzsike. Op de zolder stond een oud weefgetouw met een aantal kettingen. Het 
getouw is gemaakt van alles wat de natuur te bieden heeft. Je herkent de boom-
stammen en het heeft maar twee schachten. Ik raak erover aan de praat met mijn 
vrienden. Dan blijkt de moeder van een vriendin nog zo’n getouw op haar zolder 
te hebben staan. Vroeger stond dat ’s winters in de kamer en kon er geweven 
worden met zelf gesponnen wol of lompen om zo te voorzien in vloerkleden, tafel-

kleden en dekens.  Het getouw is van zolder gehaald en het gepuzzel kan begin-
nen. Hoe krijgen we dit weer werkend? Ondertussen al dromend van de mooie 
tafelkleden en dekens die ik met twee schachten zou kunnen maken. Eenmaal 
thuis neem ik me voor om mij te verdiepen in de Roemeense weefkunst. Ingewik-
kelde weefgetouwen blijken helemaal geen voorwaarde te zijn voor het maken van 
weefsels waar je blij van wordt.  
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Open Dag en 

Feestelijke ingebruikname getouwen  
Op zaterdag 16 september is er weer een Open Dag. Van 11 tot 16 uur is 

iedereen welkom in de weverij. 
 
Deze Open Dag is extra speciaal omdat Jelly Oosterman-Kraak onze nieuwste 

weefgetouwen,  de Megado en de Magic Dobby 
rond 12 uur zal onthullen. Jelly heeft in 2015 ons 
Weefcollectief officieel geopend.  
 
Er kunnen verschillende getouwen uitgeprobeerd 
worden en er zijn tal van andere activiteiten. Ook 
is er een aantal standhouders aanwezig met 

weefmateriaal en toebehoren. Zie ook pagina 5. 
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Laatste plaatsen cursus Ikat! 

 

 

  

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 kle-
dingstuk te maken. Het is heel gezellig om in een groep aan het werk te zijn en ook 
van elkaar te leren.  

De Lessen beginnen op 12 september en er zijn nog een paar plaatsen vrij! 

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de cursus Ikat die start op 8 september. 

Deze beginnerscursus, onder leiding van Coosje Suiveer, bestaat uit 3 lessen ketting-
Ikat, met uitleg en voorbeelden van afbindtechniek op traditionele wijze en naar ei-
gen ontwerp.  

1e les: de afbindknoop met verschillend materiaal afbinden in blokpatroon. Huiswerk-
opdracht.   
2e les: stapelen vanuit een ontwerp. Huiswerk bespreken.  
3e les: verglijdende ketting-Ikat. Huiswerk bespreken.  
Je kan aan deze cursus deelnemen als je zelfstandig een schering kan maken, en 
thuis het materiaal kan verven en weven. 
 

Je kunt je opgeven via weefcollectieffryslan@gmail.com,  
De kosten zijn €120,-, Leden Weefnetwerk betalen €84,- 
 

Geef je snel op want het is al bijna 8 september! 

Honeycomb Hybrids Stacy Harvey-

Brown 

Stacy Harvey-

Brown begon in 
1991 met 
weven en 
raakte daar 
helemaal 

verslaafd aan. 
In 1994 haalde 

ze the Bradford 
Diploma of 
Handloom 
Weaving. Sinds 
2005 geeft ze 
ook 
weeflessen. Eerst vanuit “the loom room” in Engeland en nu vanuit haar nieuwe 

studio in de buurt van Nérac, in het hart van de Gascony in Frankrijk. Haar 
nieuwste boek heet “Honeycomb Hybrids; Honeycomb for all tastes”.  
 
Op basis van dit boek wordt er van 8 tot en met 11 november een cursus 
gegeven in de weverij. De getouwen zullen ingeregen klaar staan en ook aan de 
catering wordt veel aandacht besteed. Er zijn nog een paar plaatsen 

beschikbaar. Opgeven kan via weefcollectieffryslan@gmail.com.  
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in mijn hoofd.  

 

Toen ik nog jong was ben ik enthousiast aan het spinnen geslagen en daarna op een ei-

gen gemaakt tafelweefgetouw aan het weven begonnen. Maar na een paar kinderen en 

een eigen bedrijf was tijd een probleem en verhuisden spinnewiel en weefgetouw na om-

zwervingen van slaapkamer naar rommelkamer en toen naar de zolder. Na enkele verhui-

zingen bleek het weefgetouw kapot en werd het weggegooid (iets wat ik nu nooit meer 

zou doen). Nu jaren later, met dekinderen de deur uit en weer wat meer tijd begon het te 

kriebelen, zeker omdat we drie schaapjes hebben. Ik ben dus weer begonnen met spin-

nen, maar wat moet je met al die wol? Breien en haken gaan me prima af maar de bolle-

tjes wol stapelden zich op. Ik zat intussen op een spingroepje waar driftig werd gespro-

ken over weven,  weefgetouwen maar ook over het zoeken naar een ruimte om meerdere 

weefgetouwen te kunnen plaatsen en het weven en alles wat daarbij komt te promoten. 

Ik raakte steeds enthousiaster en toen het zover was dat dit project gerealiseerd kon 

worden heb ik me direct aangemeld. Na twee weeflessen van Jolanda en met hulp van de 

andere weefsters zit ik nu zelfs achter een damast getouw. Ik leer steeds meer en er ko-

men steeds meer weef-

sters bij die ook weer 

nieuwe ideeën mee-

brengen. Het is niet al-

leen het weven maar 

ook vriendschap die is 

ontstaan. De vergade-

ringen met het eten 

daarna is een bron van 

culinaire hoogstandjes 

(niet van mij trouwens), 

ik ben vooral goed in 

het opeten. Mijn familie 

is ook blij met deze 

hobby; theedoeken en 

andere weefsels worden 

graag afgenomen. Hier-

bij een foto van mijn 

damast weefsel. De 

ideeën voor nieuwe uit-

dagingen zitten al weer 

Van het weefgetouw           
                                 door  Gerda Hoekstra 

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, weefcollec-

tieffryslan@gmail.com. Bestuur: Voorzitter: Jolanda 

Schotanus, Secretaris: Christianne de Wit, Penningmees-

ter: Margret van Wallinga, PR: Thea van Kampen. Contri-

butie 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 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. Web-

site: www.weefcollectieffryslan.nl. Openingstij-

den: dinsdag t/m vrijdag, 9.30 – 18.00 uur. De mees-

te weefsters zijn op dinsdag en vrijdag aanwezig.  
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Bezoek Väv in Växjo 

 

 

 
 

Wist u dat……… 
 

 Gerda een nieuwe heup heeft gekregen en dat ze na een paar weken 

alweer achter het getouw zat; 

 met het mooie zomerweer de grote deur heerlijk open staat als wij zit-

ten te weven; 

 de Kunstroute in Oosterwolde een groot succes was en dat wij die dagen 

100 bezoekers in de weverij hebben mogen ontvangen; 

 module 1 cursus met Marleen Jongen zomaar vol was en wij in het nieu-

we jaar er weer een gaan plannen; 

 er weer veel getouwen zijn ingeregen voor gasten die een voddenkleed, 

theedoek of placemat willen weven;  

 er ook 3 damastgetouwen klaarstaan om achter te gaan weven. 

 wij heel blij zijn met onze nieuwe flyer; 

 onze getouwencommissie ervoor gezorgd heeft dat 3 nieuwe getouwen 

weer een mooi plekje hebben gekregen; 

 onze Ulla heel graag breit en Irene heel gelukkig heeft gemaakt met een 

mooie omslagdoek; 

 er in de zomermaanden wekelijks een weefproeverij was voor kampeer-

ders van de Roggeberg uit Appelscha. 

Van 17 tot en met 24 september gaan 
we met een aantal weefsters op gezel-
lige weefreis naar Zweden. We gaan 
met eigen vervoer en hebben een 

groot huis gehuurd in Härlöv Fridhem. 
Dat is Vlak bij Växjö waar van 21 tot 
en met 23 september de Zweedse 
weefbeurs VÄV plaatsvindt (http://
www.svenskavav.com/english.html . 
Daarnaast gaan we twee dagen weven 
in Tingsyd (http://

www.vavstugan.com/english.html) . 
Dit Zweedse weefhuis is een grote 
inspiratiebron voor onze weverij. 
Sinds 1975 kun je daar weven. Er 
staan 23 getouwen ingeregen met 

allerlei verschillende weefsels voor 

zowel beginners als gevorderden. Je 
kunt er ook garens kopen. 

Het belooft al met al een bijzondere 
reis te worden. We hebben nog een 
enkel plaatsje beschikbaar dus als je 
mee wilt, neem dan snel contact op.  

Fiets4daagse 

Op dinsdag 22 augustus stonden we met een stalletje 
langs de route van de fietsvierdaagse Appelscha. We 
stonden op het erf van de boerderij van Giny van ‘t Kloos-
ter in Oosterwolde naast de melkproducten en tegenover 
de koffie. Men kon ons niet missen! Het was een gezellige 

drukte. We hebben veel flyers uitgedeeld en fietsers warm 
gemaakt voor onze Open Dag. 
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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 be-
lastingen. 

Onder iedere vijf aanmeldingen verloten we een handgeweven theedoek. Vriend worden kan nog 
steeds! 
 

 

16 september:  
Open Dag en feestelijke ingebruikname nieuwe ge-
touwen! 
 
 
Altijd al meer willen weten over weven,  wat er allemaal voor nodig is en wat de mogelijkheden zijn? 

Dan is een bezoek reuze inspirerend en informatief. 
 
Op zaterdag 16 september is er weer een Open Dag. Van 11 tot 16 uur is iedereen welkom in de we-
verij. 
 
Deze Open Dag is extra speciaal omdat Jelly Oosterman-Kraak, de echtgenote van de burgemeester 
van Oosterwolde onze nieuwste weefgetouwen,  de Megado en de Magic Dobby rond 12 uur zal onthul-

len. Deze getouwen zijn hypermodern en hebben veel mogelijkheden om de mooiste patronen in stof 

te weven. 
Het Weefcollectief heeft de Megado (een computergestuurd getouw) aan kunnen schaffen met een 
donatie van fonds Stellingwerf.  Hiermee kunnen we eveneens ons Kennis- en Innovatiecentrum ver-
der uitbreiden. Verder staat er een aantal getouwen, o.a. van Louet,  die bij het Weefcollectief uitge-
probeerd kunnen worden. Tijdens de Open Dag is er de mogelijkheid om de werking van deze getou-
wen te zien, is er informatie te krijgen over het nieuwste cursusaanbod met docenten uit binnen - en 

buitenland, kunnen er korte workshops gedaan worden, zoals Dorset  knopen, bandweven, kumihimo 
weven en zijn er verschillende demonstraties. 
Ook is er een aantal standhouders aanwezig met weefmateriaal en toebehoren. 

Vorig jaar september kreeg Anneli een mailtje met de vraag van een Duitse weefster, of zij 
belangstelling had voor een grote voorraad aan garens die zij wegens omstandigheden snel kwijt 
moest. Zij zag dat wel zitten! Met als argument dat dit een boost voor het collectief zou kunnen 
zijn. Enerzijds omdat er kwalitatief goede garens ter beschikking zouden komen en anderzijds zou 

dit ook inkomen voor het collectief zijn. Anneli zag voor haar zelf hierin een gezond zakelijk 
handelen. En zo verhuisden de garens naar Oosterwolde waar ze de hele zolder van onze weverij 
in beslag nemen. Verreweg de meeste garens zijn van zeer goede kwaliteit. Er zijn veel dunne 
(34/2) katoen garens, Merinowol, verschillende soorten prachtige wol, linnen en poppana.  
Tijdens de Open Dag van 16 september kun je komen watertanden en kopen. Lukt het die dag 
niet, dan kun je contact opnemen met Anneli Verhey op 0612709092 of via verhey3@gmail.com 

Heel veel garens 



 

   

 

Agenda 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 1 december 2017 

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

Datum  Tijd Activiteit docent: kosten: Opgave  

1-9-2017 10:00 - 16:30 Inloopdag     Vrije inloop 

7-9-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte Lontje   €5,- Vrije inloop 

8-9-2017 11:00 - 15:30 Les 1: Ketting Ikat ( 3 les-
sen) 

Coosje Suiveer  €120,-. Leden 
Weefnetwerk       
€84,- 

Voor 15 augustus 2017 via weefcol-
lectieffryslan@gmail.com 

9-9-2017 10:00 - ? Klus- en poetsdag        

12-9-2017 13:00 - 15:30 Naailes 1 van 8 Christianne de Wit €72,- chrisdewit@telfort.nl;                  
0512-332977 of 06-51648196 

12-9-2017 16:00 - 19:00 Ledenvergadering en sa-
men eten 

    Alleen voor leden 

16-9-2017 10:00 - 17:00 Open Dag!       

17 - 
23/09/2017 

7:00 Groep naar Växjo       

26-9-2017 13:00 - 15:30 Naailes 2 van 8 Christianne de Wit     

28-9-2017 19:00 - 21:00 1e Winweef studiebijeen-
komst 

     Alleen voor leden 

3-10-2017 19:00 - 21:00 Verdiepingsbijeenkomst      Alleen voor leden 

5-10-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte Lontje   €5,- Vrije inloop 

6-10-2017 11:00 - 15:30 Les 2: Ketting Ikat  Coosje Suiveer     

6-10-2017 10:00 - 16:30 Inloopdag     Vrije inloop 

7-10-2017 10:30 - 14:30 Basiscursus getouw weven 
module 1, les 1 van 5 

Marleen Jongen  €150,-. Leden 
Weefnetwerk          
€105,- 

Vol! 

10-10-2017 13:00 - 15:30 Naailes 3 van 8 Christianne de Wit     

20-10-2017 16:00 - 18:00 Ledenvergadering en show 
& tell 

    Alleen voor leden 

24-10-2017 13:00 - 15:30 Naailes 4 van 8 Christianne de Wit     

26-10-2017 19:00 - 21:00 2e Winweef studie bijeen-
komst 

      

27-10-2017 11:00 - 15:30 Les 3: Ketting Ikat  Coosje Suiver     

28-10-2017 10:30 - 14:30 Basiscursus getouw weven 
module 1, les 2 

Marleen Jongen     

2-11-2017 19:30 - 21:30 Spingroep 't Korte Lontje   €5,- Vrije inloop 

3-11-2017 10:00 - 16:30 Inloopdag     Vrije inloop 

4-11-2017   Landelijke dag Weefnetwerk     Deze dag vindt plaats in Barneveld 

7-11-2017 13:00 - 15:30 Naailes 5 van 8 Christianne de Wit     

8 - 
11/11/2017 

10:00 - 17:00 Honeycomb hybrid Stacey Harvey-
Brown 

€320,-, leden Weef-
netwerk €248,- 
Lunch €10,- p.d. 

Opgave voor 15 oktober bij weefcol-
lectieffryslan@gmail.com 


