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Het	 nieuws	 van	 januari,	 februari	 en	 maart	
2018.	
	
Inloopdagen	
Op	27	en	28	januari,	24	en	25	februari	en	24	
en	 25	 maart	 zijn	 er	 open	 dagen	 waarop	 U	
informatie,	 hulp,	 cadeaus	 of	 weefgerei	 kan	
halen.	 Er	 staat	 uiteraard	 altijd	 een	 kopje	
koffie	 voor	 U	 klaar.	 Een	 afspraak	maken	 op	
een	 andere	 dag	 kan	 ook.	 Liefst	 even	 bellen.	
Zat.	10-18	uur,	zo.	12-18	uur.		
	
Cursussen	tot	eind	2018	
Basis	weven	
basis	1:			 8-12	jan.,	16-20	april,		
	 	 2-6	juli,	8-12	okt.		
basis	2:	 15-19	jan.,	3-7	april,	23-27	juli			 	
basis	3:		 30	mei-3	juni,	30	juli-3	aug.	
basis	4:		 6-10	aug.	

	
Afgelopen	jaar	waren	er	ook	jonge	wevers	bij	GH.	
	
Etnisch	weven	
Omaanse	weefsels:	19-23	november			
Libische	weefsels:		18-22	juni	
Kelim	tapijten:	3-7	sept.	

	
Detail	van	het	Libische	weefsel	van	Lea	
	
Voorbij	de	basis	
Dubbelweefsels:	20-24	augustus	
Taqueté	en	Samiet:	5-9	maart		

	
Samietweefsel	met	terugkeer	en	contourlijnen		
	
Themadagen	
Kaartweven:	Introductie	6,	7	en	8	juni		

	
Patroon	‘lopende	hond’	
	
Cursus	door	gastdocent	Cornelia	Blümli	
Verven	met	planten:	16-20	juli	In	de	buurt	
van	Barcelona	woont	de	Zwitserse	Cornelia	
Blümli.	Ze	verft	al	meer	dan	20	jaar	met	
planten.	Haar	kleuren	zijn	zo	prachtig	dat	ik	
haar	gevraagd	heb	om	hier	in	Finsterwolde	
een	workshop	te	komen	geven.	Op	het	
programma	staan	het	beitsen	en	verven	van	
eiwit-	en	cellulose	vezels	en	stoffen.	Kosten	



inclusief	materiaal	€475,00.		Meer	informatie	
via	de	mail.	www.cornblume.com	

	
Met	planten	geverfde	wol	door	Cornelia	Blümli.	
	
Golden	Haand	Producten	
Het	afgelopen	jaar	was	ik	op	de	achtergrond	
bezig	met	het	analyseren	van	een	stukje	stof	
uit	een	oude	koets.	Aan	het	einde	van	het	
jaar	is	er	17	meter	van	die	stof	afgeleverd	bij	
de	restaurateur.	Kantkloslinnen	80/2,	wollen	
kamgaren	20/2	en	breikatoen	waren	de	
garens.	Met	wol	en	linnen	in	de	ketting	was	
het	een	hele	uitdaging	maar	toen	de	schering	
eenmaal	op	het	getouw	zat	was	het	weven	
heerlijk	probleemloos.	

	
Boven	originele	stof	onder	de	reconstructie.	
	
Golden	Haand	is	te	vinden	op	de		
*	Handwerkbeurs	Zwolle	van	15	t/m	18	
februari.	De	leukste	en	grootste	beurs	van	
het	jaar	met	allemaal	standhouders	van	
niveau.	Wij	geven	workshops	kaart-	en	
bandweven,	verkopen	garens,	weefgerei	en	

getouwen,	boeken	(Rondom	Textiel	van	Jet	
Beukers	no	1	en	2)	en	handgeweven	
droogdoeken.		

	
	
Weefgroepen	
*	Weefkring	In	Touw	komt	samen	op	de	
laatste	dinsdagochtend	van	de	maand	in	het	
Stations	Koffiehuis	in	Rolde.	Komend	jaar	
staat	in	het	teken	van	Japan.	Informatie	
Coosje	Suiveer:	coosje@suiveer.com	

	
Mooi	Materiaal	
*	Kremer	pigmenten	in	Duitsland	is	een	
begrip	bij	kunstschilders,	restaurateurs	en	
ambachtslieden.	Onvermoeibaar	zoeken	ze	
naar	oude	pigmenten	en	in	hun	voormalige	
graanmolen	malen	ze	de	grondstoffen	zelf.		
www.kremer-pigmente.com	
*	Swedenform	in	Duitsland	heeft	mooie	
weefgarens	en	soms	ook	leuke	aanbiedingen.		
www.swedenform.com	
	
Symposia	
12	april:	Textielcommissie.nl	in	Amersfoort:	
Voorjaarssymposium	2018:	Zijde	
www.textielcommissie.nl	

	
	
Evenementen	
*	Designday	Maastricht	2018		
Op	27	en	28	mei	tonen	veel	makers	van	
design	hun	zelfgemaakte	producten.	Elke	
stand	is	royaal	van	formaat	dus	kunnen	de	
makers	‘uitpakken’.		www.designday.nl	
		
*	“Week	van	het	weven	2018”	van	25	mei	tot	
en	met	3	juni.	De	afgelopen	jaren	zijn	alle	
delen	van	het	land	aan	de	beurt	geweest	en	
nu	is	het	weer	in	het	Noorden.	Met	



Leeuwarden	als	Culturele	Hoofdstad	van	
Europa	is	het	logisch	om	het	zwaartepunt	in	
en	om	die	stad	te	laten	vallen.	Er	is	van	alles	
te	doen.	Golden	Haand	is	nummer	22	op	de	
atelierroute.	Lees	meer	op:			
	week-van-het-weven.blogspot.nl	

	
	
Makers	van	mooi	weefwerk	
*“Made	by	Scorlewald”	is	de	merknaam	van	
de	producten	van	de	werkplaats	in	Schoorl	
waar	mensen	met	een	beperking	werken.	
Eén	productlijn	heet	“aan	tafel”.	Hieronder	
vallen	handgeweven	schorten,	slabbers,	
tafellopers,	servetten	en	meer.	
www.scorlewaldshop.nl		

	
Theedoeken	van	“Made	by	Scorlewald”	

	
*	Richard	Vijgen:	Wifi	signalen	opvangen	en	
verbinden	via	een	laptop	met	je	weefwerk	
dat	gemaakt	is	van	thermo-gevoelige	draden	
met	als	doel	dat	de	wifi	activiteit	in	een	
ruimte	zichtbaar	wordt	gemaakt	doordat	de	
draden	van	kleur	veranderen	is	wel	een	heel	
vernieuwende	combinatie	van	techniek	en	

ambacht.	Richard	Vijgen	doet	het.	
www.richardvijgen.nl					

	
Detail	van	Richard	Vijgen's	Wifi	Tapestry.	
	
*	Severine	Amsing	volgde	haar	opleiding	aan	
de	Gerrit	Rietveld	Academie	in	Amsterdam.	
Daarna	kocht	ze	een	industrieel	weefgetouw	
en	is	aan	het	werk	gegaan.	Mooie	kleuren,	
mooie	ideeën.		www.severineamsing.nl	

	
Uit	de	serie	"Horizons"	van	Severine	Amsing	
	
Gereedschap	
*	De	Erica	is	het	nieuwe	getouw	van	Louët.	
En	nog	wel	een	heel	toegankelijk	
weefgetouwtje	ook.	Dit	toestel	komt	
standaard	met	2	schachten	maar	de	
uitbreiding	naar	4	schachten	is	al	voorzien.	
Het	is	een	bouwpakket,	net	technisch	Lego.	
De	eerste	versie	is	30	cm	breed	maar	er	komt	
ook	een	versie	van	50	cm.	Voor	een	
betaalbare	prijs	is	dit	een	volwaardig	
weefgetouw.	Er	komt	ook	een	onderstel	bij.	
Leuke	vernieuwing	zijn	de	magneetjes	die	de	
tandwielpallen	in	ingeklapte	toestand	
vasthouden.	De	Erica	is	vernoemt	naar	Erica	
de	Ruiter	die	al	levenslang	zoekt	naar	de	
mogelijkheden	van	weefsels	op	minder	dan	
vier	schachten.	Zie	haar	boek	in	GHG	23)	



www.louet.nl	

	
*	Automatische	riethaak:	jaren	geleden	
werkte	ik	in	een	weefwerkplaats	voor	
mensen	met	een	visuele	beperking.	Zij	regen	
zelf	de	rieten	in.	Dat	kan	doordat	de	
automatische	riethaak	steeds	een	riettand	
opschuift	bij	lichte	druk	tegen	de	zijkant.	
Door	het	mechaniekje	in	het	midden	van	de	
haak	glijdt	de	riettand	van	de	ene	kant	van	
het	mesje	naar	de	andere	kant	.	Er	zijn	
verschillende	maten	voor	verschillende	
rietmaten.	De	Amerikanen	noemen	dit	een	
“Patent	Denter”;	AVL	verkoopt	ze.	Op	het	
filmpje	zie	je	hoe	hij	gebruikt	wordt.		
AVL	Patent	Denter		Video:	automatische	riethaak	

	 	
	
Nieuw	boek	
*	Tuskaft	is	een	boek	van	Tina	Ignell,	
uitgeefster	van	de	Väv.	Het	gaat	over	
weefsels	op	twee	schachten.	Dat	het	boek	in	
het	Zweeds	is	geeft	niet;	de	foto’s	op	ware	
grootte	en	bindingstekeningen	spreken	voor	
zich.	Het	past	leuk	bij	het	Erica	getouw	van	
Louët.		www.vennecolcoton.com		
	
Tentoonstellingen	
*	Art	Deco	Paris:	t/m	4	maart	in	het	
Gemeentemuseum	Den	Haag.	De	"roaring	
twenties"	van	de	vorige	eeuw	belicht	met	
veel	werk	van	Paul	Poiret.	Hij	was	heel	
vernieuwend	in	de	mode.	
www.gemeentemuseum.nl	
*	Françoise	Stoop:	Noordelijke	Ziel.		
verlengd	t/m	11	febr.	in	Kasteel	het	
Nijenhuis,	afdeling	van	Museum	de	Fundatie.		
www.museumdefundatie.nl	

	
Compositie	op	grove	jute	52	2016	

	
Eko	info	
*	Eco	Textile	Studio:	Caitlin	en	Marijke	
Bongers	zijn	moeder	en	dochter.	Samen	
spinnen,	verven	en	breien	ze	een	kleine	reeks	
van	prachtige	producten.	Alles	Eko-
verantwoord.	EcoTextileStudio	
*	Plantaardige	ververij	Kroll	levert	mooie	
plantaardig	geverfde	garens	en	alles	om	zelf	
te	verven.	www.pflanzenfaerberei-kroll.de	
*	Skot:	Via	een	baan	bij	Schiphol	en	bij	de	
“Ocean	Clean-up”	van	Boyan	Slat	kwam	
Ruben	van	Veen	ertoe	om	zijn	eigen	bedrijf	
op	te	richten.	“Skot”	is	Fries	voor	‘schat’	en	
dat	zijn	de	overhemden	die	hij	maakt	ook.	
Eco,	eerlijk	en	duurzaam.	skotfashion.com	
	
Geld:	 De	 kosten	 van	 een	 weekcursus	 zijn	 €350,00.	
Inbegrepen	 zijn:	 cursusboek,	 garens,	 koffie,	 thee	 en	
lunch.	Maar	ook	het	gebruik	van	een	weefgetouw	en	
alle	 benodigde	 accessoires.	 Korte	 cursussen	 kosten	
€70,00	per	dag,	exclusief	materiaal.		
Huur	 van	getouwen:	Na	het	volgen	van	een	cursus	 is	
er	 de	 gelegenheid	 een	 getouw	 met	 accessoires	 te	
huren,	met	mogelijk	ook	een	onderstel	 of	 bank	erbij.	
De	 huurprijs	 is	 €25,00	 per	 maand.	 In	 mindering	 te	
brengen	 op	 eventuele	 aankoop.	 Bank,	 onderstel	 of	
scheerbalkjes	€10,00	per	maand.	

Golden	Haand	Weefcentrum	
Hoofdweg	2	
9684	CG	Finsterwolde	
06-20395671	
IBAN:	NL07TRIO0198572298	(BIC:	TRIONL2U)	
mirjawark@yahoo.com	
www.mirjawark.nl	en	www.goldenhaand.nl	

Volg	 Golden	 Haand	 op	 Facebook:	
www.facebook.com/GoldenHaandWeefcentrum	
 
Deze	Gazet	mag	 je	doorsturen	naar	mensen	waarvan	
je	denkt	dat	ze	het	leuk	vinden. 


