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Het	  nieuws	  van	  januari,	  februari	  en	  maart	  
2013

Tentoonstelling	  
Om	  nog	  meer	  mensen	  de	  gelegenheid	  te	  
geven	  de	  prachIge	  weefsels	  uit	  de	  Gouden	  
Driehoek	  te	  zien	  blijL	  deze	  tentoonstelling	  nog	  
tot	  eind	  maart	  hangen.	  Er	  zijn	  authenIeke	  
banden,	  schorten,	  mutsjes,	  babydraagdoeken,	  
geborduurde	  panelen,	  jasjes,	  popjes	  en	  
geweven	  lopers	  van	  de	  Akha,	  Lisu,	  Yao	  en	  
Meo.	  Ook	  zijn	  er	  kleurige	  jasjes,	  rokken,	  tassen	  
en	  buidels	  gemaakt	  van	  oude	  texIel.

Inloopdagen	  
In	  de	  komende	  maanden	  vallen	  deze	  op	  26	  en	  
27	  januari,	  23	  en	  24	  februari,	  23	  en	  24	  maart	  
(let	  op	  NIET	  het	  laatste	  weekend	  van	  de	  
maand	  i.v.m.	  pasen).	  Zoals	  alIjd	  kunt	  u	  
weefsels	  en	  sieraden	  bekijken	  en	  info	  over	  
cursussen	  verkrijgen.	  Zat.	  10-‐18	  uur,	  zo.	  12-‐18	  
uur.

Lezing	  "Met	  Weven	  de	  Wereld	  Rond"
Van	  Afrika	  tot	  Amerika	  en	  nog	  veel	  meer	  komt	  
aan	  bod	  in	  dit	  verhaal.	  Andreas	  Möller	  is	  een	  
begenadigd	  wever/uitvinder/kunstenaar	  en	  
verteller.	  Hij	  komt	  aansluitend	  een	  
zomerweefweek	  geven.	  Voorafgaand	  daaraan	  
geeL	  hij	  een	  lezing	  bestemd	  en	  interessant	  
voor	  een	  groot	  en	  gevarieerd	  publiek.	  Voertaal	  
Engels	  en	  Duits.	  Nog	  te	  bepalen:	  Zondag	  23	  of	  
30	  Juni	  van	  15.00-‐17.30	  uur.	  LocaIe:	  
Groningen	  Het	  Paleis,	  Boterdiep	  111,	  9712	  LM	  	  
Toegang	  aan	  de	  zaal.	  €10,00.	  Bij	  
voorinschrijving	  €7,50.	  

Een	  aantal	  cursussen	  en	  workshops	  zijn	  nieuw	  
opgezet.	  

1.	  Bandweef	  introduc>e	  cursus
Op	  18-‐19	  en	  20	  Maart.	  Bandweven	  is	  leuk	  om	  
mee	  te	  nemen	  op	  vakanIe	  of	  om	  met	  
kinderen	  samen	  te	  doen.	  Er	  is	  weinig	  voor	  
nodig	  en	  het	  geeL	  al	  snel	  resultaten.	  Van	  
simpele	  bandjes	  tot	  patroontjes	  weven.	  
Afwerken	  hoort	  erbij.	  Drie	  dagen	  €180,00



2.	  Kaartweef	  introduc>e	  cursus
Op	  2-‐3	  en	  4	  April	  zijn	  banden	  geweven	  met	  
kartonnen	  kaartjes	  het	  thema.	  Er	  is	  net	  zo	  
weinig	  voor	  nodig	  als	  voor	  bandweven.	  	  De	  
technische	  mogelijkheden	  zijn	  uit	  te	  breiden	  
tot	  heel	  complexe	  patronen	  en	  structuren.	  
Drie	  dagen	  €180,00

3.	  Zomercursus	  met	  Andreas	  Möller
23-‐28	  juni	  of	  30	  juni-‐5	  juli
Vier	  weefsels,	  nabehandelingen,	  uitleg	  van	  
Andreas'	  uitvindingen,	  prakIsche	  en	  
theoreIsche	  weefvaardigheden	  en	  veel	  
meer.......	  InformaIe	  en	  de	  prijs	  op	  de	  website	  
als	  datum	  vast	  staat.	  Max.	  8	  deelnemers.

4.	  Zomerweefweek	  dubbelweven
8	  tot	  en	  met	  12	  Juli
Een	  volle	  week	  om	  theoreIsch	  en	  prakIsch	  
alle	  mogelijkheden	  van	  dubbelweven	  te	  

onderzoeken.	  Meerlaagsweefsels,	  
dubbelbreed,	  versterkt,	  van	  4	  tot	  8	  schachten,	  
ontwerpen	  met	  kleur.	  Op	  alle	  wensen	  kan	  
worden	  ingegaan.

Kraleninfo

Barnsteen	  is	  fossiele	  hars.	  De	  engelse	  naam	  is	  
amber.	  Het	  is	  er	  in	  vele	  soorten.	  Brokkelige	  
stukjes	  troebel	  barnsteen	  uit	  de	  zee.	  
Transparant	  barnsteen,	  al	  of	  niet	  geslepen,	  
met	  soms	  zelfs	  insluitsels.	  Grote	  gele	  ballen	  
van	  vermalen,	  gesmolten	  en	  gegoten	  
barnsteen.	  Kopal	  is	  het	  heel	  jonge	  barnsteen.	  
Rode	  en	  zwarte	  barnsteen	  is	  bekend	  en	  zelfs	  
blauwe.	  Barnsteen	  is	  heel	  licht	  in	  gewicht	  en	  
daarom	  zijn	  grote	  kralen	  ervan	  niet	  zwaar.	  
Hier	  drie	  halssnoeren	  van	  Riet	  Wark.

E>ket
Vanaf	  nu	  krijgen	  alle	  producten	  van	  de	  
werkplaats	  hun	  eigen	  eIket.	  Dortex	  weefde	  ze 	  
in	  goud	  op	  zwart.	  Mooi	  He?	  	  www.dortex.de

Nieuwe	  producten
Etuis
Maartje	  heeL	  van	  dun	  katoenen	  garen	  
kleurrijke	  dubbelweefsels	  gemaakt.	  Etuis 

http://www.dortex.de
http://www.dortex.de


voor pennen, make-up, sieraden, geld, 
pasjes of een klein handwerkje. €19-27.

Tafellopers
Op	  de	  linnen	  kefng	  voor	  handdoeken	  zijn	  nu	  
een	  stel	  tafellopers	  gemaakt.	  Ze	  meten	  53	  cm	  
in	  de	  breedte	  en	  135	  cm	  in	  de	  lengte	  en	  
kunnen	  ook	  als	  duo	  placemat	  gebruikt	  
worden.	  100%	  linen	  €80.

Kadobonnen
Afgelopen	  maand	  is	  er	  voor	  het	  eerst	  om	  een	  
kadobon	  gevraagd.	  Onverwijld	  is	  er	  een	  
gemaakt	  en	  die	  is	  nu	  leverbaar	  in	  elk	  gewenst	  
bedrag.

Leuke	  web	  adressen
*	  hip://www.wemakecarpets.nl/Candybar-‐
Carpet
*	  www.campaignforwool.nl	  
*	  www.rawcolor.nl
*	  www.texIlemuseum.ca
In	  het	  Canadees	  texIelmuseum	  in	  Toronto	  is	  
nu	  een	  tentoonstelling	  gewijd	  aan	  de	  Finse	  
ontwerpster	  Marimekko	  die	  al	  meer	  dan	  60	  
jaar	  krachIge	  grafische	  texIelontwerpen	  
maakt.

Cursussen	  in	  2013
14-‐18	  januari	  	   	   basis	  2
4-‐8	  februari	  	   	   basis	  1
18-‐20	  maart	  	   	   bandweven
2-‐4	  april	  	   	   kaartweven
8-‐12	  april	  	   	   Syrische	  week
13-‐17	  mei	  	   	   basis	  1
27-‐31	  mei	  	   	   basis	  2
3-‐7	  juni	  	   	   basis	  3
23/28	  juni	  	   	   Andreas	  Möller
óf	  30	  juni-‐5	  juli 	   Andreas	  Möller
8-‐12	  juli	  	   	   dubbelweven
26-‐30	  augustus	  	   basis	  1
2-‐6	  september	  	   basis	  2
9-‐13	  september	  	   basis	  3
16-‐20	  september	  	   basis	  4
4-‐8	  november	   	   basis	  	  1

Japanse	  Nigiri	  schaartjes
PrachIg	  klein	  handwerkschaartje.	  Wevers	  zijn	  
er	  dol	  op	  omdat	  ze	  draden	  vlak	  op	  de	  stof	  
kunnen	  afsnijden.	  €9,95

Cursussen	  op	  andere	  loca>es
"Grand	  teint"	  verf	  cursus	  door	  JanIne	  Koobs.	  
23/24	  Maart	  in	  Peize	  bij	  FibraIons.	  
Opgave	  via	  mail:	  janInekoobs@ziggo.nl
Japanse	  borduurtechnieken,	  Yubinuki,	  Temari,	  
Sashiko,	  =nborduren,	  kantklossen	  en	  meer	  
daarvoor	  kan	  u	  terecht	  bij	  Jessica	  de	  Boer	  van	  
Cosy	  Corners	  in	  Beerta.	  Bekijk	  haar	  
nieuwsbrief	  en	  cursusprogramma:	  
www.yubinuki.nl

De	  "Week	  van	  het	  Weven	  2013"	  
De	  weefsters	  uit	  Gelderland	  en	  Overijssel	  laten	  
ons	  een	  kijkje	  nemen	  in	  hun	  werkplaatsen.
Maandag	  6	  tot	  en	  met	  zondag	  12	  Mei	  2013	  
Het	  wordt	  vast	  en	  zeker	  net	  zo'n	  speierende	  
Week	  als	  afgelopen	  jaar	  in	  de	  drie	  noordelijke	  
provincies.	  Wij	  weefsters	  hebben	  de	  smaak	  te	  
pakken	  en	  gaan	  ervoor!	  Let	  op	  de	  blog:	  hip://
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week-‐van-‐het-‐weven.blogspot.nl/2012/09/
week-‐van-‐het-‐weven-‐2013.html

Noteer	  alvast	  lezingen	  en	  inloopdagen
*	  26	  en	  27	  januari	  inloopdagen
*	  14-‐17	  februari	  Handwerkbeurs	  Zwolle
*	  23	  en	  24	  februari	  inloopdagen
*	  2	  maart	  Lezing	  over	  Syrië,	  Zuidbroek
*	  13	  maart	  Lezing	  Wayuu	  Eien	  Leur
*	  23	  maart	  TexIelcafe	  Assen
*	  23	  en	  24	  maart	  inloopdagen
*	  17	  april	  Lezing	  Wayuu	  Scheemda
*	  27	  en	  28	  april	  open	  dagen
*	  23	  of	  30	  juni	  Lezing	  Andreas	  Möller

Handwerkbeurs	  in	  Zwolle	  
Dit	  jaar	  bestaat	  de	  Handwerkbeurs	  10	  jaar.	  
Vorig	  jaar	  kwamen	  er	  13.000	  bezoekers.	  Ik	  was 	  
er	  één	  van.	  Ik	  zag	  maar	  één	  weefgetouw	  en	  
besloot	  dat	  dat	  dit	  jaar	  anders	  moest	  worden.	  
Ik	  sta	  dus	  vier	  dagen	  op	  stand	  nummer	  101.	  
Maar	  drie	  meter,	  dus	  goed	  zoeken	  anders	  loop	  
je	  me	  voorbij!	  Dagelijks	  geef	  ik	  twee	  
workshops	  bandweven.	  Ook	  heb	  ik	  een	  leuke	  
verrassing	  voor	  de	  beurs	  in	  peio.

Ook	  niet	  vergeten
*	  15	  september	  TexIelcafé	  13.30-‐16.30	  Assen
*	  11	  april	  TexIelcommissie:	  Waterdicht

Aanbiedingen
Getouwen:	  te	  geef,	  te	  ruil,	  voor	  een	  
wederdienst	  of	  te	  koop.
Ik	  verkoop	  twee	  lesgetouwen	  omdat	  ik	  ruimte	  
nodig	  heb.	  
*	  Varpapuu	  vier	  schachts	  tafelgetouw.	  60	  cm	  
weetreedte	  met	  onderstel	  en	  40/10	  riet.	  Ziet	  
er	  nog	  heel	  goed	  uit.	  Opvouwbaar.	  €175
*	  Varpapuu	  acht	  schachts	  tafelgetouw.	  60	  cm	  
weetreedte	  met	  onderstel	  en	  40/10	  riet.	  
Gebruikt	  maar	  met	  erg	  veel	  hevels.	  
Opvouwbaar.	  €175

Nieuwe	  publica>e
2012	  Ulrike	  Clasen	  Büiner:	  NADELBINDEN	  
Was	  ist	  denn	  das?	  Geschichte	  und	  Technik	  
einen	  fast	  vergessenen	  Handarbeit.	  €16,90	  
Met	  heel	  duidelijke	  illustraIes	  en	  instrucIes.

Geld
Voor	  sommige	  mensen	  is	  geld	  een	  serieuze	  
hindernis	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  cursus.	  Er	  
zijn	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  deze	  
barrière	  te	  slechten.	  Contact	  opnemen	  met	  
Mirja	  en	  overleggen	  zal	  de	  problemen	  meestal 	  
oplossen.

	  

Golden	  Haand	  Weefcentrum	  en	  Galerie
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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