
Weefcollectief Fryslân 
wil het oude ambacht en de techniek van weven op het 
weefgetouw in stand houden en stimuleren.
Een weefgetouw kan behoorlijk groot zijn en de 
aanschaf redelijk duur. Dat vormt vaak een belemmering 
om er aan te beginnen. Jammer, vinden wij van 
het Weefcollectief Fryslân. Daarom hebben we nu 
onze eigen ‘weverij’ ingericht met weefgetouwen en 
materialen, waar je het weven kunt proberen en leren. 

Je kunt: 
  weven op een gewoon staand getouw. Er zijn 
diverse getouwen ingeregen o.a. voor voddenkleden, 
theedoeken, tafellakens en tafellopers; 
  weven op een damastgetouw;
  weven op ons nieuwe computergestuurde getouw;
  iedere 1e vrijdag van de maand langskomen tijdens 
de Inloopdag;
  elke eerste donderdagavond van de maand spinnen 
bij Spingroep ’t Korte lontje;
  elk seizoen nieuwe workshops volgen, o.a. Basis 
cursus Weven, Ikat, 3D weven, Bandweven, Sami 
weven en Ketting verven;
  workshops op maat aanvragen;
  bij ons vergaderen met een verzorgde lunch;
  je werk bij ons exposeren;
  naailessen volgen.

Wil je onbeperkt weven dan kun je lid worden voor  
€ 30 per maand (€ 25 inschrijfgeld).
Jeugdlid t/m 18 jaar, € 10 per maand. 
Wil je wél weven maar nog geen lid worden, vraag dan 
naar de mogelijkheden.

Of kies één van onze 3 arrangementen.

Arrangement B. Je weet niets  
of heel weinig van weven en je geeft 
je met een groepje van 4 - 5 personen 
op voor één dag weven van 10 - 15 
uur. Er staan getouwen klaar en na 
een korte introductie kunnen jullie aan 
de slag. Het materiaal waar jullie mee 
gaan weven is inbegrepen. Wij zorgen 
voor koffie, thee en een lekkere lunch. 
Aan het eind van de dag gaan jullie 
met een zelf geweven lap voor een 
tas, een placemat  of iets anders naar 
huis! 

Kosten € 35 per persoon per dag. 

Arrangement C. Je kunt al 
weven, maar je wilt meer!

Ook dat kan bij het Weefcollectief 
Fryslân in Oosterwolde!

Wij beschikken sinds kort over een 
computergestuurd weefgetouw.  
Na een korte introductie kun je aan 
de slag op dit supermoderne getouw. 
Inslagmateriaal is inbegrepen. Wij 
zorgen voor koffie en thee, bouillon en 
gezelligheid. Je neemt je eigen brood/
lunch mee.

Kosten € 35 per persoon per dag. 



Arrangement A. Je weet niets 
of heel weinig van weven en je geeft 
je individueel op voor één dag weven 
van  10 – 15 uur. Er staat een getouw 
klaar waar je na een korte introductie 
direct op aan de slag kunt.  Het 
materiaal waar je mee gaat weven is 
inbegrepen. Wij zorgen voor koffie, 
thee, bouillon en gezelligheid, je neemt 
je eigen brood/lunch mee. Aan het 
eind van de dag ga je met een lap naar 
huis waar je zelf een tas, placemats of 
iets anders van kunt naaien. 

Kosten € 27,50 per persoon per dag. 
Lunch is mogelijk in overleg.

Veengang 19, 8431 NJ Oosterwolde 
(ingang via De Woonwinkel)

www.weefcollectieffryslân.com

weefcollectieffryslan@gmail.com

 Weefcollectief Fryslân

Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag 
9:30 uur – 18:00 uur. 

De meeste weefsters zijn op  
dinsdag en vrijdag aanwezig.

Onze vereniging heeft de ANBI status, 
dit 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.


