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Het	 nieuws	 van	 oktober,	 november	 en	
december	2018.	
	
Inloopdagen	
Op	29	en	30	september,	27	en	28	oktober	en	
24	 en	 25	 november	 zijn	 er	 open	 dagen	
waarop	 U	 informatie	 en	 hulp	 kan	 krijgen,	
weefgetouwen	 kan	 proberen,	 cadeaus	 of	
weefgaren	en	 -gerei	 kan	halen.	 In	december	
zijn	 er	 geen	 open	 dagen.	 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	midden	2019	
Basis	weven	
basis	1:			 2018:	8-12	okt.		
	 	 2019:	7-11	jan.	8-12	april			
basis	2:	 2019:	14-18	jan.,	23-27	april			 	
basis	3:		 2019:	6-10	mei	

	
Ruit	geweven	door	Regina	in	basiscursus	2	

	
Etnisch	weven	
Omaanse	weefsels:	19-23	november			

	
Omaanse	band	geweven	door	Khadija	
	
Voorbij	de	basis	
Taqueté	en	samiet:	28	jan-1	feb.	2019	
Voorbij	 de	 basis:	Monnikenrand,	 Honingraat	
en	Corduroy:	11-15	maart	2019	
Ikatweek:	27-31	mei	2019	
	
Themadagen	
Introductie	Kaartweven:	5,6	en	7	juni	2019	
Introductie	Bandweven:	27	en	28	juni	2019	

	
Kaartgeweven	band	passend	bij	broek	
	
Golden	Haand	is	te	vinden	op:		
*	27	en	28	oktober:	Crafts	Council	
Studioroute.	Golden	Haand	doet	mee	en	
geeft	een	doorlopende	workshop	kaart-	of	
bandweven		die	een	uur	duurt	en	€5,00	kost.	
craftscouncil.nl	

	
*	 3	 november:	 Landelijke	 dag	weefnetwerk:	
thema	 ‘FEEST’.	 Lezing:	 Feestelijkheden	 van	
hier	en	daar;	Mirja	Wark	www.weefnetwerk.nl	

	
Tuareg	meisjes	op	de	nationale	feestdag.	



*	30	nov.	en	1	en	2	december	:	Meesterlijk;		
Amsterdam	

	
	
*	 13	 en	 14	 december:	 Midwinterwol;	
Winschoten	

	
	
Andere	technieken	
*	Geweven	 Shibori:	 Catherine	 Ellis	 uit	 de	 VS	
maakt	prachtige	weefsels	die	ze	afbindt	met	
ingeweven	 draden,	 verft	 met	 natuurlijke	
verfstoffen	en	afwerkt.		
www.ellistextiles.com												woven	shibori/79366020

	
	
Cursussen	elders	
*	Textiel	Factorij	organiseert	op	1	en	2	
december	5	workshops	met	Indiase	
ambachtslieden	van	blokdruk	tot	tie-dye.	
www.textielfactorij.org/workshops/	

Tentoonstelling	
*	Tiwtmin	timazighin:	Berber	tapijten	van	het	
platteland	van	Marokko	uit	het	begin	van	de	
vorige	eeuw.	Tot	4	november	in	Oostende	
België.	tiwtmin-timazighin	

	
	
Nadenkertje	
*	 Love	 Your	 Clothes:	minder	 nieuwe	 kleding	
kopen	 is	 de	 kracht	 die	 de	 consument	 heeft	
om	 de	 impact	 van	 de	 kledingindustrie	 te	
beperken.	www.loveyourclothes.nl	
*	 De	 Kledingberg	 stijgt;	 tijd	 voor	 Het	
kledingdieet:	 minder	 kleding	 kopen	 scheelt	
tonnen	CO2	uitstoot.	www.duurzaamnieuws.nl	
	
Mooi	initiatief	
De	Maiwa	Foundation	is	een	Canadese	non-
profit	organisatie	die	zich	toelegt	op	
onderwijs	en	het	verlichten	van	armoede	
voor	traditionele	ambachtslieden	en	hun	
families.	Ze	werken	vooral	in	landelijke	
gebieden	en	bevorderen	de	
zelfvoorzienendheid	van	ambachtslieden.	
Ze	verkopen	video’s	en	verfstoffen	en	
handgemaakte	producten,	geven	cursussen	
en	nog	veel	meer.	maiwa.com 
	
Evenementen	Nederland	
*	 De	 Tijdelijke	 Textieldrukkerij:	 In	 Enschede	



opent	 op	 5	 oktober	 deze	 tentoonstelling	 en	
werkplaats	 in	 een.	 In	 samenwerking	met	 de	
Textielfactorij	uit	Amsterdam.	
www.demuseumfabriek.nl		www.textielfactorij.org	

	
	

*	Dutch	Design	Week:	altijd	boordevol	mooi	
werk	en	het	levert	inspiratie	op	voor	een	jaar.	

	
Gereedschap	
*	 Mooie	 weefschuitjes	 Terry	 Lavallee	 maakt	
sinds	 1985	 de	 prachtigste	 weefschuiten	 uit	
hardhout.	 Met	 de	 hand	 en	 individueel	
gezaagd	en	afgewerkt	liggen	deze	schuitjes	in	
de	 hand	 als	 kostbare	 geschenken.	 Golden	
Haand	 heeft	 het	 recht	 verworven	 om	 deze	
schuitjes	te	verkopen.	
Op	 de	 website	 staat	 de	 lijst	 met	 producten	
die	op	voorraad	zijn.		

	
Verschillende	weefschuitjes	van	Bluster	Bay	

*	 Bandweefgetouwtjes	 van	 Golden	 Haand	
zijn	 weer	 leverbaar.	 Voor	 rechts-	 en	
linkshandigen.	
	
*	AVL	K-serie	weefgetouwen:	het	meest	
geavanceerde	handweefgetouw	voor	
complexe	weefsels.	www.avlusa.com	
www.youtube.com/AVL	K-serie	

	
AVL	K-serie	van	dobby	zijde	gezien	

	
Symposia	
8	november:	Textielcommissie:	non	woven.	
Non-woven	is	vlies	dat	direct	van	vezels	
of	filamenten	is	gemaakt.	 
www.textielcommissie.nl	
	
Mooi		
*	Bakri	Shoukeh	is	in	2014	naar	Nederland	
gevlucht	vanuit	Aleppo.	Daar	had	hij	een	
bedrijf	dat	stoffen	plisseerde.	Nu	heeft	hij	in	
Nederland	net	zo’n	bedrijf	opgezet	en	maakt	
al	stoffen	voor	verschillende	
modeontwerpers.	www.bakripleating.com	

	
Bakri	Shoukeh:	plissé-kunstenaar	



Boeken	
*	Singing	the	Blues	is	een	nieuw	boek	van	
John	Marshall.	Hij	beschrijft	de	Japanse	
manier	van	indigo	verven	en	geeft	hints	om	
de	recepten	aan	te	passen	naar	eigen	wens.	
www.johnmarshall.to/indigo	

	
	

*	Si’ira:		de	laatste	honderd	exemplaren	nu	
geen	€50,00	maar	€25,00.	

	
	
Vraag	en	aanbod	
*	Vera	Bross:	4	schachts	trapweefgetouw,	
100	cm	weefbreedte.	Omgebouwd	tot	
rollengetouw	met	texsolv	hevels	en	riet	
40/10.	€500,00	
*		Louët	W40:	8	schachts	tafelweefgetouw	
van	40	cm	weefbreedte,	extra	kettingboom	
en	onderstel,	riet	40/10.	€200,00	
*	Louët	Combo	70:	8	schachts	tafel-
weefgetouw	van	70	cm	weefbreedte,	
onderstel	en	riet	40/10.	€250,00	
*	Louët	Combo-1:	hevelrietgetouw	van	70	cm	
weefbreedte	met	onderstel	en	kunststof	
hevelriet.	€100,00	
*	Louët	gobelinraam:	70	cm	weefbreedte.	
€40,00	
*	Glimakra	scheermolen.	€80,00	
Informatie	bij	mirjawark@yahoo.com	

*	Vier	schachts	paardjesweefgetouw	van	100	
cm	weefbreedte,	met	bankje	en	toebehoren.	
€100,00.	Info:	marike.lawant@planet.nl	
	

	
Basis	cursus	4:	linnen;	Anne	Marie	

	
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	huur	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	om	hem	te	krijgen.	

 
Nu	is	mijn	autootje	echt	een	bedrijfswagen!	


