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Het	  nieuws	  van	  maart,	  april	  en	  mei	  2012

Inloopdagen
24	  en	  25	  maart	  is	  er	  tussen	  14	  en	  15	  uur	  live	  
muziek	  van	  het	  Deense	  duo	  ‘Wood	  n	  Loop’	  
bestaande	  uit	  Tao	  Højgaard	  &	  Anne	  Eltard	  
(zang,	  gitaar	  en	  viool).	  Zoals	  alLjd	  kunt	  u	  
weefsels	  en	  sieraden	  bekijken	  en	  info	  over	  
cursussen	  verkrijgen.	  Zat.	  10-‐18	  uur,	  zo.	  12-‐18	  
uur.

Inloopdagen	  in	  april	  op	  28	  en	  29	  en	  in	  mei	  
op	  26	  en	  27	  

Nieuw	  handgeweven	  product
Afgelopen	  maanden	  heb	  ik	  een	  serie	  	  
kussentjes	  gemaakt	  geïnspireerd	  op	  de	  
weefsels	  uit	  de	  Nafusa	  bergen	  in	  Libië.	  De	  
hoes	  is	  van	  dunne	  wol	  met	  randen	  ingelegd	  
patroon.	  Het	  voeringkussentje	  is	  van	  katoen	  
en	  de	  vulling	  van	  gewassen	  en	  gekaarde	  

heide-‐schapenwol.	  Er	  zijn	  al	  4	  vachten	  
verwerkt	  en	  nog	  steeds	  wachten	  er	  vijf	  
kussentjes	  op	  vulling.

Kraleninfo
De	  Maria	  Teresa	  Thaler	  is	  een	  bijzondere	  
munt.	  De	  vrouw	  die	  hem	  haar	  naam	  gaf	  was	  
keizerin	  van	  het	  Groot	  Habsburgs	  rijk.	  Zij	  heeZ	  
16	  kinderen	  gebaard	  en	  van	  1741	  tot	  haar	  
dood	  in	  1780	  geregeerd.	  Dit	  was	  de	  eerste	  
munt	  met	  vaste,	  hoge	  zilverwaarde,	  gewicht	  
(28.06	  gram)	  en	  een	  kartelrand.	  Door	  deze	  
rand	  viel	  het	  afslijpen	  van	  zilver	  meteen	  op.	  
Wereldwijd	  was	  de	  munt	  een	  geaccepteerd	  
betaalmiddel.	  In	  de	  Arabische	  wereld	  werd	  zij	  
zelfs	  als	  gewicht	  gebruikt	  in	  de	  zilverhandel.	  In	  
veel	  sieraden	  uit	  Oman	  zijn	  de	  munten	  
verwerkt	  en	  ook	  Riet	  Wark	  past	  ze	  toe.

Omaanse	  met	  MT	  Thalers	  aan	  haar	  ke]ng



Biologische	  zijden	  sjaals	  
Mohammad	  en	  Amel	  Saoud	  	  kweken	  in	  de	  
vroege	  zomer	  zijderupsen.	  Uit	  de	  eitjes	  komen	  
kleine	  rupsjes.	  Die	  hebben	  veel	  zorg	  nodig.	  Ze	  
eten	  dagelijks	  grote	  hoeveelheden	  blad	  van	  de	  
wi`e	  moerbei	  en	  groeien	  als	  kool.	  Als	  ze	  
ongeveer	  10	  cm	  lang	  zijn	  gaan	  ze	  zich	  
inspinnen	  in	  een	  cocon.	  Dat	  gebeurt	  in	  
takkenbossen.	  Vlak	  voordat	  de	  crysalis	  zich	  
ontpopt	  gaan	  de	  cocons	  het	  kokende	  water	  in	  
en	  wordt	  de	  zijde	  afgehaspeld.	  De	  zijdedraad	  
is	  sLjf	  door	  de	  zijdelijm.	  Vervolgens	  weeZ	  
Mohammad	  vele	  meters	  stof	  van	  maar	  20	  cm	  
breed	  op	  zijn	  kuilgetouw.	  Amal	  haakt	  twee	  
stroken	  aan	  elkaar	  en	  maakt	  er	  een	  rand	  
omheen.	  De	  sLjve	  sjaal	  wordt	  2	  uur	  gekookt	  in	  
water	  met	  olijfzeep	  en	  dan	  pas	  komt	  de	  glans	  
en	  soepele	  val.	  Vervolgens	  verf	  ik	  ze	  met	  
meekrap,	  indigo	  of	  cochenille.	  
Deze	  zijden	  stof	  is	  ambachtelijk	  gemaakt	  en	  
zonder	  chemische	  toevoeging	  bewerkt.	  Dus	  
noem	  ik	  het	  biologisch,	  al	  draagt	  het	  verder	  
geen	  enkel	  keurmerk.

Cursussen	  in	  maart,	  april	  en	  mei
Omaanse	  banden	  weven	  op	  het	  getouw:	  
25	  t/m	  27	  april.	  We	  bekijken	  diverse	  weefsels	  
en	  banden.	  Dan	  krijgt	  U	  uitleg	  over	  de	  
technieken	  en	  typische	  afwerkingen.	  
Vervolgens	  gaat	  iedereen	  zijn	  eigen	  band	  
maken.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  cursus	  gaat	  U	  met	  
een	  kant	  en	  klaar	  weefsel	  naar	  huis.	  Bij	  de	  
cursus	  inbegrepen	  is	  een	  dictaat	  met	  
patronen.	  Dagen	  lopen	  van	  9.00	  tot	  18.00	  uur.	  
Inclusief	  koffie,	  thee	  en	  een	  vegetarische	  lunch	  
kost	  deelname	  €180,00.	  Garens	  zijn	  niet	  
inbegrepen.	  Neem	  Uw	  eigen	  getouw	  mee	  of	  
huur	  een	  tafelgetouw.	  Basis	  
weefvaardigheden	  vereist.

Week	  van	  het	  Weven	  14	  t/m	  20	  mei
Weefnetwerk	  heeZ	  het	  iniLaLef	  genomen	  om	  
in	  mei	  een	  landelijke	  Week	  van	  het	  Weven	  in	  
te	  stellen.	  De	  noordelijke	  afdeling	  heeZ	  dit	  
iniLaLef	  energiek	  omarmd	  en	  37	  adressen	  in	  
Drenthe,	  Friesland	  en	  Groningen	  verzameld	  
waar	  de	  werkplaats,	  galerie	  of	  huiskamer	  
opengesteld	  zal	  zijn	  Ljdens	  deze	  week.	  Voor	  
Groningen	  is	  Golden	  Haand	  de	  plaats	  van	  de	  
opening.	  Ik	  mag	  nu	  al	  aankondigen	  dat	  de	  
Comissaris	  van	  de	  Koningin,	  Max	  van	  den	  
Berg,	  heeZ	  toegezegd	  de	  opening	  te	  komen	  
verrichten!	  Wilt	  u	  erbij	  zijn,	  kom	  dan	  op	  
maandag	  14	  mei	  om	  14	  uur	  naar	  Finsterwolde.
U	  kunt	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  we	  voor	  meerdere	  
verrassingen	  zorgen.	  Gedurende	  de	  hele	  week	  
dagelijks	  open	  van	  10.00	  tot	  16.00	  uur.	  Meer	  
informaLe	  op
h`p://week-‐van-‐het-‐weven.blogspot.com

Week	  van	  het	  weven:	  Workshops
Om	  het	  weven	  te	  promoten	  zal	  er	  elke	  dag	  
een	  workshop	  gegeven	  worden.	  Voor	  slechts	  
€10,00	  kunt	  u	  aan	  de	  slag.	  Dagelijks	  van	  10.30	  
tot	  12.30	  uur.	  
Bandweven	  voor	  kinderen	  en	  volwassenen	  op	  
dinsdag,	  vrijdag	  en	  zondag.	  

	  
een	  bandweenam
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Weven	  op	  een	  dobbygetouw	  voor	  wevers	  op	  
woensdag	  en	  donderdag.
Spinnen	  op	  het	  spinnewiel	  door	  Iboy	  Udema	  
op	  zaterdag.

Week	  van	  het	  Weven:	  DemonstraEes
Dagelijks	  weven	  op	  getouwen
Maandag,	  woensdag	  en	  vrijdagmiddag	  	  
sieraden	  maken	  van	  knopen	  door	  Lena	  Weber

Week	  van	  het	  weven:	  ExposiEe
Tijdens	  deze	  week	  zal	  er	  een	  tentoonstellling	  
te	  zien	  zijn	  waarin	  etnische	  texLelen	  
gecombineerd	  zijn	  met	  sieraden.	  	  Zowel	  
authenLeke	  juwelen	  als	  nieuw	  gemaakte	  door	  
Riet	  Wark.

Web	  adressen
Jessica	  Light;	  passementontwerper	  en	  wever	  
h`p:/jessicalight.co.uk
The	  Sartorialist;	  blog	  over	  straatmode
h`p://thesartorialist.blogspot.com

Garens
Venne	  Colcoton	  heeZ	  sinds	  enige	  Ljd	  een	  16/2	  
en	  een	  8/2	  katoen	  met	  de	  GOTS	  (Global	  
Organic	  TexLle	  Standard)	  cerLficering.	  Er	  zijn	  
dus	  geen	  pesLciden,	  geen	  vervuilende	  
chemicaliën	  en	  geen	  kinderarbeid	  aan	  de	  
producLe	  te	  pas	  gekomen	  maar	  wel	  eerlijke	  
handel.	  Ik	  ben	  trots	  op	  Venne	  dat	  ze	  deze	  
veeleisende	  cerLficering	  verworven	  hebben.	  
h`p://www.vennecolcoton.com/

Rieten	  met	  roest
Verleden	  Ljd	  zijn	  tranen	  over	  beschadigde	  
ke]nggarens	  door	  rieten	  met	  roestschade.	  Er	  
is	  nu	  een	  biologische	  arreekbaar	  en	  
milieuvriendelijke	  roestoplosser	  die	  nog	  

eenvoudig	  in	  gebruik	  is	  ook.	  TC20	  in	  vloeibare	  
of	  gel-‐vorm	  weet	  er	  wel	  weg	  mee.	  Het	  riet	  
insmeren	  met	  TC20	  gel,	  of	  onderdompelen	  in	  
TC20	  vloeibaar.	  De	  TC20	  even	  laten	  inwerken,	  
met	  wat	  water	  en	  zeep	  wassen	  en	  onder	  de	  
kraan	  schoonspoelen.	  Het	  is	  een	  industrieel	  
product	  maar	  bij	  Golden	  Haand	  in	  flesjes	  van	  
100	  ml	  te	  koop	  voor	  €3,50.

Nieuw	  boek
Marijke	  van	  Epen	  heeZ	  een	  basisboek	  
geschreven	  over	  kaartweven.	  Zoals	  al	  haar	  
werk	  uiterst	  duidelijk	  en	  instrucLef.	  	  Meer	  
informaLe	  op	  haar	  website.
h`p://home.Lscali.nl
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Noteer	  alvast
*	  19	  maart	  weefcafé
*	  24	  en	  25	  maart	  inloopdagen	  met	  live	  muziek
*	  16	  april	  weefcafé
*	  25,	  26	  en	  27	  april	  omaanse	  banden	  cursus
*	  28	  en	  29	  april	  inloopdagen
*	  14	  tot	  en	  met	  20	  mei	  Week	  van	  het	  Weven
*	  20	  mei	  TradiLonal	  TexLles	  Fair	  Amsterdam
*	  21	  mei	  weefcafé
*	  26	  en	  27	  mei	  inloopdagen
*	  4	  tot	  en	  met	  8	  juni	  basis	  cursus	  1
*	  11	  tot	  en	  met	  15	  juni	  basis	  cursus	  2
*	  17	  juni	  sta	  ik	  op	  de	  Hermans	  Dijkstra	  
zomerfair	  in	  Midwolda

Ook	  niet	  vergeten
*Tot	  27	  april	  
Ria	  Penthum:	  TexLel	  Verbindt
Galerie	  Help	  U	  Zelven,	  Winterswijk
*	  Tot	  6	  mei
Six	  Yards	  Guaranteed	  Dutch	  Design:	  Vlisco	  
stoffen	  in	  het	  Museum	  voor	  Moderne	  Kunst	  
Arnhem
*Tot	  en	  met	  6	  mei
Azzedine	  Alaïa	  in	  de	  21-‐ste	  Eeuw.	  
Groninger	  Museum

Aanbiedingen
Getouwen:	  te	  geef,	  te	  ruil,	  voor	  een	  
wederdienst	  of	  te	  koop
*Lervad	  8	  schachts	  contramarche	  getouw	  via	  
Clemens	  Stolwijk
Vloeteind	  2,	  5502	  PV	  Veldhoven
tel:	  +31	  40	  230	  1920	  /	  mob:	  +31	  6	  4660	  6768
*	  Louët	  4	  schacht	  getouw	  in	  DoeLnchem	  
gvdveen@kpnplanet.nl
*	  Lowlands	  Legacy	  heeZ	  een	  Glimakra	  
paardjes	  getouw	  
h`p://www.lowlandslegacy.nl

Geld
De	  kosten	  van	  een	  cursus	  kunnen	  voor	  
sommigen	  mensen	  een	  serieuze	  hindernis	  zijn	  
om	  deel	  te	  nemen.	  Er	  zijn	  verschillende	  
mogelijkheden	  om	  deze	  barrière	  te	  slechten.	  
Contact	  opnemen	  met	  Mirja	  en	  overleggen	  zal	  
de	  problemen	  meestal	  oplossen.

Golden	  Haand	  Weefcentrum
Hoofdweg	  2
9684	  CG	  Finsterwolde
06-‐20395671
mirjawark@yahoo.com
www.mirjawark.nl	  en	  www.goldenhaand.nl

Gerard	  met	  zijn	  eerste	  weefsel
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