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Het	nieuws	van	april,	mei	en	juni	2018.	
	
Inloopdagen	
Op	28	en	29	april,	26	en	27	mei	en	23	en	24	
juni	zijn	er	open	dagen	waarop	U	 informatie	
en	 hulp	 kan	 krijgen,	 weefgetouwen	 kan	
proberen,	 cadeaus	 of	 weefgaren	 en	 -gerei	
kan	halen.	Er	staat	uiteraard	altijd	een	kopje	
koffie	voor	U	klaar.	Zat.	10-18	uur,	zo.	12-18	
uur.	Een	afspraak	maken	op	een	andere	dag	
kan	ook.	Liefst	even	bellen.		
	
Cursussen	tot	eind	2018	
Basis	weven	
basis	1:			 16-20	april,	2-6	juli,	8-12	okt.		
basis	2:	 3-7	april,	23-27	juli			 	
basis	3:		 28	mei-1	juni,	30	juli-3	aug.	
basis	4:		 6-10	aug.	

	
Een	leuke	toepassing	van	een	weefsel	uit	basiscursus	2	
van	Catherine	
	
Etnisch	weven	
Omaanse	weefsels:	19-23	november			
Libische	weefsels:		18-22	juni	
Kelim	tapijten:	3-7	sept.	

	
Tweekleurige	fitsrand	aan	een	Libische	doek	

	
Voorbij	de	basis	
Dubbelweefsels:	20-24	augustus		

	
Dubbelweefsel	op	vier	schachten	met	vier	kleuren.	
	
Themadagen	
Kaartweven:	Introductie	6,	7	en	8	juni		

	
	
Het	 lijkt	 een	 nieuwe	 rage	 om	 met	 planten	
garens	 en	 stoffen	 te	 verven.	 Deden	 we	 dat	
vroeger	 heel	 onbevangen,	 tegenwoordig	
werken	 we	met	 kennis	 van	 en	 respect	 voor	
natuur	en	milieu.	
	
Zomer	Cursus			
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	 garens.	 Kosten	 inclusief	
materiaal	 €475,00.	 	 Meer	 informatie	 via	 de	
mail	(mirjawark@yahoo.com)	www.cornblume.com	

	
	
Golden	Haand	is	te	vinden	op:		
Zondag	 8	 april:	 Textielmarkt	 “Geknipt	 voor	
jou”	 MOW	 Bellingwolde	 11-17	 uur.	
museumdeoudewolden.nl	
	
Weefvakantie	in	de	VS	
John	 Marshall	 is	 een	 specialist	 in	 Japanse	
verftechnieken.	 In	 de	 zomer	 geeft	 hij	
cursussen	 in	 Katazome,	 Tsujigahana	 en	



werken	met	natuurlijke	indigo.		johnmarshall.to	

	
Tsujigahana		
	
Plantaardig	verven	met	historische	recepten	
Bij	de	Rijksdienst	voor	Cultureel	Erfgoed	is	er	
af	 en	 toe	 een	 workshop	 waarin	 met	
historische	recepten	zijde	wordt	geverfd.	
colour-reproductions-of-historical-recipes	

	
Dit	zijn	de	resultaten	van	de	laatste	workshop	
	
Trend	
Ververs	opgelet!	Vlekken	zijn	de	trend.	
vlekken-als-dessin-trends-2018	

	
	
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	
	
Symposia	
12	 april:	 Textielcommissie.nl	 in	 Amersfoort:	
Voorjaarssymposium	2018:	Zijde	
www.textielcommissie.nl	

	

	
	
Makers	van	mooi	weefwerk	
Handweverij	Klee	 in	Amsterdam	maakt	mooi	
weefwerk	 en	 werkt	 ook	 in	 opdracht.			
metdehandgeweven.nl	

	
Herensjaal	door	Klee:	zijde,	katoen	en	linnen	
	
Mooi		
Irene	 van	 Vliet	 is	 textielontwerpster	 .	 In	
Amsterdam	 runt	 ze	 het	 bedrijf	 “Woven	
Wonders”	waar	ze	 luxe	en	rijk	gedecoreerde	



stoffen	 verkoopt.	 Bedrukte	 zijde	 sjaals	 en	
kimono’s,	 Jaquard	geweven	plaids	en	kussen	
in	 luxe	 uitvoeringen	 en	 rijke	 kleuren.	
www.wovenwonders.nl	

	
	
*	 Lov-s:	 onder	 deze	 naam	 ontwerpt	Monika	
Lovas	 prachtig	 breiwerk	 met	 stijl	 en	 van	
hoogwaardige	grondstoffen.	lov-s.com	

	
	
*	 Els	 Lemkes	 maakt	 van	 oud	 handgeweven	
linnengoed	nieuwe	kunst.	www.elslemkes.nl	

	

*	Sandra	van	Riet:	keramiste	
www.sandravanriet.nl	

	
Sandra	van	Riet:	Theeservies	2	
	
*	Keramiekkantoor:	Karen	Knispel	
keramiekkantoor.nl	

	
Japanese	Spring:	Karen	Knispel	
	
Gereedschap	
*	 De	 Erica	 is	 het	 nieuwe,	 inklapbare		
weefgetouw	 van	 Louët.	 Dit	 toestel	 komt	
standaard	 met	 2	 schachten	 maar	 de	
uitbreiding	 naar	 4	 schachten	 is	 al	 voorzien.	
Het	 is	 een	 bouwpakket,	 net	 technisch	 Lego.	
Er	 zijn	 nu	 twee	 modellen:	 30	 of	 50	 cm	
weefbreedte.	Voor	een	betaalbare	prijs	is	dit	
een	 volwaardig	 weefgetouw.	 Er	 is	 een	
onderstel	 en	 een	 accessoire	 pakket	 (met	
scheerbalkjes,	 steeklatjes,	 rijghaak	 en	 een	
instructieboekje)	 bij	 te	 koop.	 Leuke	



vernieuwing	 zijn	 de	 magneetjes	 die	 de	
tandwielpallen	 in	 ingeklapte	 toestand	
vasthouden.	 Bij	 Golden	 Haand	 zijn	 de	
getouwtjes	 op	 voorraad	 en	 uit	 te	 proberen.	
www.louet.nl	

	
Erica	30	op	onderstel	en	met	vier	schachten.	

	
Tentoonstellingen	
Tot	 21	 April:	 Weefkring	 ‘t	 Weverke	 bestaat	
40	jaar	en	presenteert	in	het	Goors	Historisch	
Museum	 ‘een	 streepje	 voor’.	 Elke	
vrijdagmiddag	 weefcafé	 om	 zelf	 even	 te	
weven.	historischgoor.nl	
	
Nieuw	Tijdschrift	
*	Metier:	een	tijdschrift	dat	zich	beweegt	op	
de	 grens	 van	 ambacht,	 kunst,	 materiaal	 en	
techniek.	 Ze	 willen	 een	 dialoog	 ontketenen	
tussen	 ontwerpers,	 ambachtslieden	 en	
historici.	metier-magazine.nl	

	
	
Eko	info	
*	 Raphia	 maakt	 schoenen	 van	 de	 bladeren	
van	 de	 Raphia	 Taedigera	 palm	 die	 op	
Madagaskar	 groeit.	 In	 Marokko	 verwerken	
vlechter	deze	vezels	om	een	 leest	 tot	mooie	
schoenen.		raphia.nl	

	
	
Vraag	en	aanbod	
*Aangeboden:	 Paardjesgetouw	 met	 4	
schachten,	 100	 cm	 weefbreedte	 met	 bank.	
Zelfbouw.	 Af	 te	 halen	 in	 Wezup	 bij	 Mevr.	
Wentzel	038-3761819	

	

	 	
Proef:	meekrap,	indigo,	henna,	wol,	katoen.	

	
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	 (Jane	 40	 of	 70	 van	
Louët)	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.	Maximale	huurtijd	is	een	jaar.	

Golden	Haand	Weefcentrum	
Hoofdweg	2	
9684	CG	Finsterwolde	
06-20395671	
IBAN:	NL07TRIO0198572298	(BIC:	TRIONL2U)	
mirjawark@yahoo.com	
www.mirjawark.nl	en	www.goldenhaand.nl	
www.facebook.com/GoldenHaandWeefcentrum	
 
Deze	Gazet	mag	 je	doorsturen	naar	mensen	waarvan	
je	denkt	dat	ze	het	leuk	vinden. 


