
 

   

Nieuw: cursus 3D weven 
In de eerste week van 2016 toog onze voorzitter, Jolanda Schotanus, naar 
Duitsland om daar bij Beate Stürmer een cursus damastweven te volgen. Ze 
kwam terug met niet alleen veel nieuwe kennis van het damast weven maar 
ook met de mogelijkheid om een cursus 3D weven in ons weefcollectief te 
organiseren. We hebben nu de week van 19 tot en met 23 september ge-
pland. In deze week weef je op verschillende weefgetouwen waar telkens 
een andere techniek op is ingeregen. De laatste dag wordt gewijd aan het 
afronden van de weefsels en het nabespreken. Mocht je wel belangstelling 
hebben maar deze week niet kunnen. Laat het ons dan weten. Bij voldoende 
belangstelling organiseren we een tweede mogelijkheid. 
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Geweldige Kerstmarkt! 
 
Op 12 december heeft het Weefcollectief een kerstmarkt gehouden gelijk 
met De Woonwinkel. Er was veel belangstelling. Veel leden hadden iets 
lekkers gebakken voor bij de koffie en de thee. De chocolademelk, de ter 
plekke gebakken knipertjes en ook de zelfgemaakte vruchtendrankjes 
werden goed verkocht, wat natuurlijk ook weer goed is voor de kas. Daarbij 
bleek de grote tafel heel goed dienst te doen als gezellig middelpunt om wat 
te kletsen en te praten over de patronen, weefsels en de gebruikte garens. 
Nieuwe toekomstige leden schoven aan en konden zo horen en zien hoe het 
er bij ons toegaat op weefdagen.  Hier en daar waren geweven artikelen te 
bekijken en ook op de weefgetouwen waren veel mooie combinaties van 
garens en patroontjes te zien.  De flyers kwamen goed van pas. Kort 
geleden kwam er een mevrouw naar aanleiding van een van die flyers. Ze 
was weer aan het weven gegaan en liet een leuke tas zien die afgewerkt 
was met een prachtig geweven band. 
We kijken terug op een geweldige dag met veel belangstelling, mooie 
weefsels en lekker dingen. 
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Nieuwe reeks naailessen 

 

 

 

 

 

Verleden jaar zijn we begonnen met een breicafe dat later is verder gegaan onder de 

naam “Textielcafé”. Verschillende keren is het Textielcafé met wisselend succes 

open geweest. De mensen die komen zijn zeer enthousiast. Er wordt ook uitgebreid 
gekeken naar het meegebrachte werk en gediscussieerd over verschillende oplossin-
gen voor o.a. sluitingen van jasjes, vesten en de manier van het in elkaar zetten van 
het breiwerk. 
Gezien de wisselende opkomst zal de voortgang van het breicafé worden geëvalu-
eerd. We houden u op de hoogte.  

Winterhandwerkmarkt in Kiehool te Burgum 

Op zondag 17 januari waren we op de hWinterhandwerkmarkt tegenwoordig ter promo-
tie van het Weefcollectief. 
Er werd geweven op een tafelgetouw, dat helaas niet goed functioneerde, er werd band-
geweven, en ook sami rietweven werd gedemonstreerd. Onze stand werd door 5 men-
sen bemand, in wisselende samenstelling.  

Ondanks de mooie zonnige dag en de erg gladde wegen zijn er zo’n 600 mensen langs 
geweest, het was de hele tijd lekker druk,en er was een hele prettige sfeer. Wij zaten in 
de keuken waar het lekker licht en warm was in de zon. 

De verzorging is altijd erg goed bij deze markt. Ook dat draagt bij aan de fijne sfeer. We 

hopen dat ons enthousiasme zijn vruchten afwerpt.  

Op 18 juni 2016 zal er weer 

een open dag georganiseerd 

worden. De open dag commissie is nu 
druk bezig met de voorbereidingen. Zij 
zullen er een spetterende dag van 
maken met nieuwe activiteiten voor 
het winterseizoen 2016-2017.  

Houd de nieuwsbrief in de gaten 

voor meer informatie 

In februari 2016 gaan we verder met de naailessen bij het Weefcollectief Fryslân 
aan de Veengang 17 te Oosterwolde!  

De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden en voor naaisters die 
een speciale techniek willen leren, zoals rits inzetten, knoopsgaten maken, broe-
ken korter maken e.a.  Je maakt kleding of iets voor in huis op je eigen niveau 
en leert alles wat nodig is om een mooi werkstuk te maken. Neem je eigen naai-
machine mee! 

1 x in de 14 dagen op vrijdagochtend (een paar keer op een woensdag) van 
10.00 – 12.00 uur. Cursus van 8 lessen van 2 uur kosten € 68,-- 
 
We starten 19 februari 2016 bij voldoende deelnemers. Maximaal 7 deelne-

mers. Zie ook de agenda op pagina 4 
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wolde te weven. Dat was andere koek! Je 
kruipt in het getouw om alle touwtjes aan de 
juiste schemels en trappers te binden. Ten-
slotte zie je de logica van het geheel. En hij 
doet het! (met hulp van de andere weefsters) 

Het is een ontdekkingstocht, het weven; wat 
werkt en wat werkt niet, dat je linkerhand het 
schuitje blijkbaar harder laat vliegen dan je 
rechter. Dat je de aanslag licht of juist zwaar 
moet laten  aankomen, is de schering o.k. en 
goed opgeboomd….. Patronen uitzoeken, 
kleuren garen kiezen, in Oosterwolde kun je 
de bibliotheek gebruiken, garens uitzoeken 
en er zijn allerlei cursussen, voor elk wat 
wills. 

Plus:Een keur aan weefgetouwen die je kunt 
uitproberen.Een groep weefsters die je vra-
gen kunnen beantwoorden, bij de koffie of de 
thee of gewoon tussendoor.  

 

Ooit , toen we een benedenverdieping van 
een huis huurden in Zweden en de bewo-
ners naar boven waren verhuisd, was ik 
benieuwd waar dat gebonk boven ons 
hoofd vandaan kwam. Dat bleek een weef-
getouw te zijn, waar grootmoeder aan 
werkte. 

Later, veel later, kocht ik wel eens een 
boek over weven, maar het idee dat ik zelf 
zou kunnen gaan weven kwam niet in me 
op. 

Tot zo’n tien jaar geleden. Ik zocht op inter-
net wie in de buurt weeflessen gaf, en leer-
de Carolien van der Velde kennen. Vele 
jaren ben ik daar eens in de week heenge-
gaan, veel geleerd. Carolien vertelde me 
dat er een weefgetouw te koop was, een 
Nilart van Leclerc. Het is een werkpaard, 
doet precies wat je wilt en met 8 schachten 
kun je heel wat patronen uitproberen. 

Via de Weefkring Heerenveen hoorde ik 
van het opstarten van het Weefcollectief, ik 
werd lid. Een grote ruimte, waar in het be-
gin nog maar een enkel weefgetouw stond 
Nu staat het er vol, grote en kleine weefge-
touwen, van 4 schachts tafelgetouwtje tot 
grote damast weefgetouwen. 

De romantiek van het houten weefgetouw, 
in honderden jaren geëvolueerd, deed me 
een Glimakra getouw kopen om in Ooster-

Van het weefgetouw   door  Liesbeth Tjaardstra 

”. Verschillende keren is het Textielcafé met wisselend succes 

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 Weefcol-

lectieffryslan@gmail.com, jolanda.schotanus@hetnet.nl  , 

Secretaris: Christianne de Wit T  06 51648196, E chrisde-

wit@telfort.nl , Penningmeester: Siebrith Hoekstein E 

siebrith.hoekstein@gmail.com, 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 

te maken op rekeningnummer: IBAN NL25 TRIO 0197 

66209 t.n.v. Weefcollectief Fryslân, Oosterwolde.        

Contributie betalen vóór de 25e van de maand. Opzeg-

termijn is 3 maanden. Onze vereniging heeft de ANBI 

status, dat wil zeggen dat we erkend zijn als een alge-

meen 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 

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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Agenda 

Datum Tijd Activiteit docent: lokatie kosten: Opgave  

19-2-2016 10:00 - 12:00 Cursus van 8 naailes-
sen.                                          
Start 19 febr Daarna: 2 
mrt, 18 mrt, 30 mrt, 15 
apr, 29 apr, 11 mei en 
27 mei. 

Christianne de 
Wit 

Weverij 8 lessen van 2 
uur € 68,00 

chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

24-2-2016 14:00 Bezoek Beate Stürmer   Weverij nvt nvt 

28-2-2016 nntb Bezoek Weefkring Hilda 
Ham 

  Weverij     

2-3-2016 10:00 - 12:00 Textielcafé   Weverij € 5,00 Vrije inloop 

2-3-2016 10:00 - 12:00 Naailes 2 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

3-3-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

4-3-2016 10:00 - 16:00 Inloopdag weven   Weverij   Vrije inloop 

3-3-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

5-3-2016 10:30 - 15:00 Kleur en weefsel, les 3 Marian Stube-
nitsky 

Weverij   g.luiken@telfort.nl of              
062 962 4241 

12-3-2016 10:00 - 16:00 Doedag weeefkring 
Hinne en Werje 

 Weverij  voor weefkring leden 

18-3-2016 10:00 - 12:00 Naailes 3 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

22-3-2016 16:00 - 20:00 Jaarvergadering en 
samen eten 

  Weverij   Alleen voor leden 

30-3-2015 10:00 - 12:30 Naailes 4 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

1-4-2016 10:00 - 16:00 Inloopdag weven   Weverij   Vrije inloop 

2-4-2016 10:30 - 15:00 Kleur en weefsel, les 4 Marian Stube-
nitsky 

Weverij   g.luiken@telfort.nl of              
062 962 4241 

7-4-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

15-4-2016 10:00 - 12:00 Naailes 5 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

26-4-2016   rondleiding weefkring in 
Touw 

Weefcollectief 
Fryslan 

Weverij     

29-4-2016 10:00 - 12:00 Naailes 6 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

5-5-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

6-5-2016 10:00 - 16:00 Inloopdag weven   Weverij     

11-5-2016 10:00 - 12:00 Naailes 7 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

21-5-2016 10:30 - 15:00 Kleur en weefsel, les 5 Marian Stube-
nitzsky 

Weverij   g.luiken@telfort.nl of              
062 962 4241 

27-5-2016 10:00 - 12:00 Naailes 8 Christianne de 
Wit 

Weverij   chrisdewit@telfort.nl of  
0512-332977 

27-5-2016 15:00 - 20:00 Vergaderen en samen 
eten 

  Weverij   Alleen voor leden 

2-6-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

3-6-2016 10:00 - 16:00 Inloopdag weven   Weverij     

1-7-2016 10:00 - 16:00 Inloopdag weven   Weverij     

1-7-2016 17:00 - 20:00 samen eten   Weverij   Alleen voor leden 

7-7-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

4-8-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

1-9-2016 19:30 - 22:00 Spingroep 't Korte Lont-
je 

  Weverij € 5,00 Vrije inloop 

8/11-9-2016   Bezoek aan Deense 
Weefsters 

ism weefkring 
Hinne & Werje 

Denemarken     

19/23-9-2016   Weefweek 3D weven Beate Stürmer Weverij   jolan-
da.schotanus@hetnet.nl 
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