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Het	  nieuws	  van	  oktober,	  november	  en	  
december	  2012

Opening	  van	  het	  seizoen	  2012-‐2013
Het	  is	  een	  plezier	  om	  nu	  alweer	  voor	  de	  
tweede	  keer	  een	  weef-‐jaar	  te	  plannen	  en	  aan	  
te	  bieden.	  
Tentoonstelling
We	  gaan	  het	  seizoen	  feestelijk	  openen	  op	  29	  
en	  30	  september	  met	  een	  tentoonstelling	  van	  
texOel	  uit	  de	  Gouden	  Driehoek.	  De	  Akha,	  Lisu,	  
Yao,	  Meo	  en	  andere	  volken	  maken	  prachOge	  
kleding	  van	  hennep.	  Er	  is	  bijna	  geen	  handwerk	  
techniek	  die	  ze	  niet	  gebruiken	  om	  die	  te	  
versieren;	  indigoverven,	  decoreren	  met	  
reserveringspasta,	  kruis-‐,	  keSng-‐	  en	  andere	  
steken,	  pompoentjes,	  plisseren,	  patchwork	  en	  
meer.	  Tot	  31	  december.	  

Detail	  van	  een	  jasje	  uit	  de	  Gouden	  Driehoek.
Lezing	  
Als	  bijzondere	  openingsacOviteit	  komt	  Ien	  
Rappoldt,	  die	  al	  jarenlang	  de	  technieken	  van	  
deze	  handwerken	  bestudeerd	  en	  een	  
autoriteit	  is	  op	  haar	  vakgebied,	  een	  lezing	  met	  
illustraOes	  en	  voorbeelden	  geven.	  Aanvang	  
zondag	  30	  september	  om	  14.00	  uur.	  

Inloopdagen	  
In	  de	  komende	  maanden	  vallen	  deze	  op	  29	  en	  
30	  september,	  27	  en	  28	  oktober,	  24	  en	  25	  
november	  en	  29	  en	  30	  december.	  Zoals	  alOjd	  
kunt	  u	  weefsels	  en	  sieraden	  bekijken	  en	  info	  
over	  cursussen	  verkrijgen.	  Zat.	  10-‐18	  uur,	  zo.	  
12-‐18	  uur.

Mijn	  zomercursus
Het	  Afrika	  Museum	  in	  Berg	  en	  Dal	  bood	  samen	  
met	  Weefnetwerk	  een	  Kente	  weefcursus	  aan.	  
Ik	  deed	  mee	  en	  genoot	  in	  de	  prachOge	  tuin	  
van	  het	  museum	  van	  vier	  dagen	  authenOek	  
Afrikaans	  weven.	  Elke	  keSngdraad	  blijkt	  twee	  
keer	  ingeregen	  door	  een	  hevel?	  De	  draden	  zijn	  
door	  het	  riet	  gedrukt	  met	  een	  mes!	  Meester	  
Paul	  Gbortsyo	  gaf	  instrucOes	  en	  hield	  toezicht	  
op	  de	  patronen	  en	  kleuren.

Kente	  weefsel	  uit	  Ghana

Kraleninfo
In	  het	  afgebeelde	  sieraad	  zijn	  keramische	  
kralen	  uit	  Djenné,	  Mali	  verwerkt.	  Ze	  zijn	  
oorspronkelijk	  bedoeld	  als	  spinsteen	  op	  de	  
houten	  as	  van	  de	  tol	  om	  katoen	  mee	  te	  
spinnen.	  Ertussen	  zijn	  zilveren	  kralen	  met	  een	  
zwarte	  'nielo'	  decoraOe	  aangeregen.	  Het	  zilver	  
wordt	  bij	  deze	  techniek	  'geëtst'	  met	  zwavel.	  
Een	  ongezond	  werkje	  dat	  mijn	  Syrische	  vriend	  
en	  zilversmid	  Osama	  niet	  meer	  aan	  zijn	  zonen	  
wil	  onderwijzen.



Detail	  Omaanse	  band

Cursussen	  in	  2012-‐2013
Basis	  weven
22-‐26	  oktober	  basis	  1
4-‐8	  februari	  basis	  1
11-‐15	  februari	  basis	  2
13-‐17	  mei	  basis	  1
27-‐31	  mei	  basis	  2
3-‐7	  juni	  basis	  3
26-‐30	  augustus	  basis	  1
2-‐6	  september	  basis	  2
9-‐13	  september	  basis	  3
16-‐20	  september	  basis	  4
Etnisch	  weven
8-‐11	  oktober	  Omaanse	  banden
7-‐11	  januari	  2013	  Libische	  inleg	  technieken
8-‐12	  april	  Syrische	  week
Voorbij	  de	  basis
8-‐12	  juli	  dubbelweven
Binnenkort	  meer	  informaOe	  op	  de	  website.

Werkplaats	  merkteken	  uit	  een	  Syrische	  sjaal

Leuke	  web	  adressen
*	  Laverna	  Waddington	  gaf	  een	  workshop	  bij	  
Marijke	  van	  Epen	  in	  Gelselaar.	  Via	  een	  
Welsche	  leerling	  uit	  de	  jaren	  tachOg	  in	  Utrecht	  
was	  ze	  mijn	  boek	  Si'ira	  op	  het	  spoor	  gekomen.	  
Ze	  	  wilde	  me,	  nu	  ze	  toch	  in	  Nederland	  was,	  
graag	  bezoeken.	  Wat	  een	  jonge	  inspirerende	  
vrouw!	  Petje	  af	  voor	  haar	  werk.	  Haar	  website	  
en	  blog	  zijn	  de	  moeite	  waard	  om	  te	  bezoeken.
hfp://backstrapweaving.wordpress.com

*	  Vlisco,	  de	  Nederlandse	  wasdruk	  fabrikant,	  
Ommert	  momenteel	  hard	  aan	  de	  weg	  om	  
marktaandeel	  te	  behouden	  in	  Afrika.	  
TegelijkerOjd	  staan	  ze	  volop	  in	  de	  
belangstelling	  van	  westerse	  modeontwerpers.	  
Ze	  geven	  een	  wekelijkse	  nieuwsbrief	  uit	  
waarin	  fantasOsche	  filmpjes	  te	  zien	  zijn	  van	  
modellen	  in	  bijzondere	  creaOes	  van	  'waxprint'.	  
www.vlisco.com
*Voor	  geweven	  en	  bedrukte	  eOkefen:
www.dortex.de

Nieuwe	  boeken:	  Dit	  is	  een	  digitaal	  boek
Te	  koop	  via:	  hfp://www.pafernfish.com

Cursussen	  op	  andere	  locaEes
Dubbelweven
Voor	  weejwadraat	  ga	  ik	  een	  cursus	  
dubbelweven	  geven	  op	  drie	  vrijdagmiddagen	  
in	  Meppel.	  Data	  5	  oktober,	  2	  en	  30	  november.	  
Opgave	  bij	  Bindpunt	  Noord;	  Coosje	  Suiveer:	  
coosje@suiveer.com

"Percep>e	  van	  het	  ontwerp	  (sieraden	  en	  
accessoires)".	  Door	  Luis	  Acosta.
Zaterdag	  6	  oktober	  van	  10:00	  tot	  17:00	  uur	  in	  
Utrecht.	  Op	  loopafstand	  van	  Utrecht	  Centraal	  
StaOon.	  StaOon.	  Luis	  Acosta	  tel.	  030-‐2938229
hfp://www.luisacosta.nl

Verrassing	  aan	  het	  einde	  van	  Marijke's	  eerste	  schering.
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Tentoonstelling
Stof	  tot	  Nadenken
Gobelins,	  tapisserie,	  unica	  in	  texOel	  
van	  Dées	  Deelstra
26-‐9	  t/m	  4-‐11	  2012
Galerie	  De	  Blauwe	  Deur
Bakkersteeg	  2	  te	  Almen
www.blauwedeur.nl

Dit	  is	  een	  jonge	  gobelinweefster	  met	  zowel	  
humor	  als	  weef-‐technische	  kwaliteit,	  een	  
zeldzame	  combinaOe.

Uitstapje	  naar	  Noord	  Duitsland
Worpswede,	  in	  de	  buurt	  van	  Bremen,	  
Duitsland	  was,	  net	  als	  Laren	  en	  Bergen	  in	  
Nederland,	  in	  het	  verleden	  een	  kunstenaars	  
kolonie.	  	  Nog	  alOjd	  zijn	  er	  veel	  musea,	  
werkplaatsen	  en	  kunstenaars.	  Heel	  interessant	  
is	  de	  weverij	  'GUTE	  WERKE',	  waar	  wevers	  met	  
een	  beperking	  prachOge	  gebruikstexOel	  
maken:	  Osterweder	  Strasse	  2.	  	  In	  'Haus	  im	  
Schluh'	  is	  de	  oude	  weverij	  van	  Martha	  Vögeler	  
nog	  alOjd	  in	  bedrijf;	  tulpenmoOeven	  worden	  
nog	  steeds	  in	  linnen	  geweven.	  Het	  'Linnehus'	  
is	  een	  Walhalla;	  er	  zijn	  schiferende	  Deense	  
borduurpakkefen	  te	  koop	  en	  ook	  
Scandinavische	  merkkleding	  van	  Marimekko	  
tot	  Oleana.	  

hfp://www.gemeinde-‐worpswede.de
hfp://www.ot-‐ma.de
hfp://www.haus-‐im-‐schluh.de
www.linnehus.com

Noteer	  alvast
*	  29	  en	  30	  september	  inloopdagen
	  	  	  PresentaOe	  cursusprogramma	  2012-‐2013
*	  30	  september	  14.00	  uur	  lezing	  Ien	  Rappoldt
*	  8	  t/m	  11	  oktober	  Omaanse	  banden	  cursus
*	  22	  t/m	  26	  oktober	  basis	  1
*	  27	  en	  28	  oktober	  inloopdagen
*	  24	  en	  25	  november	  inloopdagen
*	  29	  en	  30	  december	  inloopdagen
*	  tot	  31-‐12	  TexOel	  uit	  de	  Gouden	  Driehoek

Markt
Zaterdag	  15	  december	  10.30-‐16.30	  uur	  
Midwinterwol.	  LocaOe	  Manege	  de	  Dollard	  
Winschoten.	  	  www.lowlandslegacy.nl

Stoffen	  met	  een	  herinnering	  die	  Carola	  verwerkte	  in	  
haar	  voddenweefsel.

TexEelcafé	  
Aanstaande	  zaterdag	  is	  er	  alweer	  het	  zesde	  
TexOelcafé.	  Het	  	  is	  een	  iniOaOef	  van	  Bindpunt	  
Noord	  (Weefnetwerk).	  AlOjd	  een	  gezellig	  
ontmoeOngspunt	  voor	  texOellieqebbers.
15	  september	  13.00-‐16.30	  uur
Anneke	  Kersten	  en	  Peter	  Bes.
InformaOe	  hfp://www.weefnetwerk.nl	  en
Befy	  Smit:	  laptopbefy@ziggo.nbl
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Ook	  niet	  vergeten
*	  15	  september	  TexOelcafé	  13-‐16.30	  Assen
*	  tot	  23-‐9	  Iris	  van	  Herpen	  Groninger	  Museum
*	  3-‐11	  Weefnetwerk:	  Landelijke	  Weefdag
*	  15-‐11	  TexOelcommissie	  dag	  Apeldoorn
*	  tot	  18-‐11	  Yin	  Xiuzhen	  Groninger	  Museum
*	  15-‐12	  Midwinterwol	  Winschoten

Een	  bijzondere	  weefuitzet
Amy	  Sikkema-‐Young	  is	  bij	  velen	  bekend	  als	  
een	  enthousiaste	  weefster	  met	  een	  
uitgebreide	  belangstelling	  op	  texOelgebied.	  Zo	  
was	  ze	  onder	  andere	  lid	  van	  Weejring	  'In	  
Touw'	  en	  van	  de	  'Banden	  van	  de	  Andes	  Kring'.	  
Ze	  is	  in	  de	  vroege	  zomer,	  veel	  te	  jong	  
overleden.	  Bijgevoegd	  bij	  deze	  gazet	  vindt	  u	  
een	  lijst	  met	  haar	  weefgetouwen	  en	  
spinnewielen.	  Op	  20	  oktober	  is	  er	  een	  kijkdag	  
in	  haar	  woning	  nabij	  Assen.	  Er	  zijn	  dan	  ook	  
boeken	  en	  garens.	  Details	  op	  de	  lijst.	  

Amy's	  Louët	  S51.	  Er	  is	  een	  zelfgemaakte	  spinstoel	  bij.

Aanbiedingen
Getouwen:	  te	  geef,	  te	  ruil,	  voor	  een	  
wederdienst	  of	  te	  koop
*	  Toika	  weefgetouw,	  8	  schachten,	  150	  cm	  
weesreedte,	  een	  40/10/115	  riet	  en	  een	  weef-‐
bank.	  Tineke	  Kooistra	  tel.	  0299-‐653795	  of	  	  
06-‐51140951	  keesampt@planet.nl
*	  Damastgetouw	  Glimakra	  120	  cm	  met	  
hemelbed,	  rollengetouw	  Glimakra	  110	  cm,	  
allerlei	  toebehoren,	  scheermolen,	  
proefgetouwtje,	  kalanderpers,	  Ojdschriten,	  
garens.	  Sien	  ten	  Veldhuis	  tel	  074-‐2435128	  
g.a.m.veldhuis@kpnmail.com
*	  Glimakra	  Standard	  150	  cm,	  8	  schachten,	  
1000	  hevels,	  40/10,	  60/10	  en	  80/10	  rieten,	  
verOkale	  en	  horizontale	  contramarche,	  directe 	  

schering,	  breedtehouders,	  rietblokken,	  
schuitjes.	  Glimakra	  Victoria	  65	  cm	  hevels,	  riet,	  
steunen,	  onderstel,	  extra	  hevels,	  steeklafen.
Samen	  €2000,00	  apart	  €1750,00	  en	  €400,00.
Béa	  Verheul,	  06-‐13203124	  	  
bea.verheul@gmail.com
*	  Loët,	  Octado	  70	  cm	  met	  mechanische	  of	  
interface	  dobby.	  Japien	  Waskowsky	  
06-‐41138127	  japien@Oscali.nl

Stoffen	  die	  Marijke	  verwerkte	  tot	  een	  voddenkleed.

Geld
De	  kosten	  van	  een	  cursus	  zijn	  met	  €20,00	  
gestegen.	  Nu	  is	  werkelijk	  alles	  inbegrepen.	  De	  
verhoogde	  BTW	  is	  hierin	  ook	  verrekend.	  Nog	  
steeds	  kan	  dat	  voor	  sommige	  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.

Detail	  van	  een	  geborduurde	  broekspijp	  uit	  de	  Gouden	  
driehoek.

Golden	  Haand	  Weefcentrum
Hoofdweg	  2
9684	  CG	  Finsterwolde
06-‐20395671
mirjawark@yahoo.com
www.mirjawark.nl	  en	  www.goldenhaand.nl
Deze	  Gazet	  mag	  je	  doorsturen	  naar	  mensen	  waarvan	  je	  
denkt	  dat	  ze	  het	  leuk	  vinden.
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