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Het	 nieuws	 van	 januari,	 februari	 en	 maart	
2019.	
	
Inloopdagen	
Op	26	en	27	januari,	23	en	24	februari	en	30	
en	 31	 maart	 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	2019	
Basis	weven	
basis	1:			 7-11	jan.,	8-12	april,	1-5	juli	
	 	 7-11	okt.			
basis	2:	 14-18	jan.,	23-27	april,	15-19	juli			 	
basis	3:		 6-10	mei,	29	juli-2	aug.	
basis	4:	 5-9	aug.	
	

	
Basiscursus	1:	Ranu	van	Frederike	
	
Etnisch	weven	
Libische	week:	20-24	augustus	
Omaanse	banden:	26-30	september			

Voorbij	de	basis	
Taqueté	en	samiet:	4-8	februari	
Voorbij	 de	 basis:	Monnikenrand,	 Honingraat					
en	Corduroy:	11-15	maart		
Ikat	week:	27-31	mei		
Kelim	weven:	23-27	oktober	

	
Vrij	ingelegde	Taqueté	

	
Themadagen	
Introductie	Kaart	weven:	5,6	en	7	juni		
Introductie	Band	weven:	27	en	28	juni	

	
	
Golden	Haand	is	te	vinden	op:		
*	Handwerkbeurs	Zwolle:	14-17	februari	
handwerkbeurs.nl	

	
*	 Feine	 Stiche	 TEXTILKUNSTMARKT:	 Kloster	
Brunshausen;	Bad	Gandersheim,	Duitsland	17	
en	18	augustus.	www.portal-zur-geschichte.de	



Andere	technieken	
*	Wendy	 Andreu	 uit	 Parijs	 studeerde	 af	 aan	
de	 Designacademy	 in	 Eindhoven	 met	 het	
project	 REGEN.	 Daarin	 verwerkt	 ze	 touw	 en	
siliconen	 tot	 kleding	 en	 accessoires	 op	 een	
innovatieve	manier.	Filmpje:	wendyandreu	
www.wendyandreu.com	

	
	
Cursussen	elders	
Bogolan	schilderen	in	Amsterdam	op	9	
februari	met	docent	Rosalie	van	Deursen.	
Bogolan	zijn	Malinese	katoenen	doeken	
beschilderd	met	modder.	
www.cbkzuidoost.nl	

		
Tentoonstellingen	buitenland	
*	INCA	Dress	Code;	Pracht	en	praal	uit	de	
Andes.	We	kennen	de	culturen	van	Zuid-
Amerika	vooral	van	hun	keramiek,	
bouwwerken	en	goud.	Textiel	bezat	een	
bijzondere	status	omdat	het	gezien	werd	als	
een	zeer	waardevol	product:	de	Inca’s	
gebruikten	het	niet	enkel	om	zich	te	kleden,	
maar	ook	als	symbool	van	macht	en	
identiteit,	als	offerande	of	als	ruilmiddel.	Tot	

24	maart	in	Museum	voor	Kunst	en	
Geschiedenis	te	Brussel,	België.	www.kmkg-
mrah.be	

	
	
*	Spiel	mit	Licht	und	Schatten:	Moderne,	
handgewobene	Damaste	der	
Damastwebergilde.	Van	20	januari	tot	24	
maart	in	Palais	Rastede	nabij	Oldenburg	in	
Duitsland.	www.kkr-rastede.de	

	
Corrie	Sevinga,	Mond	(Ausschnitt)	

	
Mooi	werk	
*	Eversom	Dutch	Firehose	Design:	Ilse	Evers	is	
een	 stoere	 ambachtsvrouw	 die	 van	
afgedankte	 brandweerslangen	 prachtige	
gebruiksvoorwerpen	 maakt.	 Tassen,	 riemen	
en	 sieraden	 in	 brandweerrood	 en	 geel.	
Design	 met	 een	 heroïsch	 verhaal,	 met	
littekens	om	te	koesteren.		www.eversom.nl	

	
	
Tentoonstellingen	Nederland	
*	Stralend	Zwart:	fashionistas	van	weleer:	
Behalve	voor	de	rouw	was	zwart	ook	van	



betekenis	in	associatie	met	deftigheid	en	
weelde.	Rond	1900	straalde	zwart	in	
prachtige	stoffen	en	uitbundige	versieringen.	
9	januari	t/m	31	maart	MOW	Bellingwolde.	
museumdeoudewolden.nl	

	
	
*	Betoverend	China;	kostuums,	sieraden,	
gebruiksvoorwerpen	en	accessoires	van	de	
Miao	en	Dong.	Tot	27	januari	Museum	
Rijswijk:	www.museumrijswijk.nl	

	
	
Symposia	
11	april:	Textielcommissie:	Revival	van	Textiel	
www.textielcommissie.nl	
	
Gereedschap	
*	Bandweefplankjes	voor	banden	van	25	
draden.	Er	zijn	weer	100	stuks	uit	Slowakije	
binnengekomen.	Ze	zijn	helaas	wel	weer	
duurder	geworden.	€37,60	

	
	
Boeken	
*	Natuurlijk	Verven	Grand	Teint	door	Jantine	
Koobs.	Hier	is	een	no-nonsense	receptenboek	
voor	verven	met	natuurlijke	kleurstoffen	
opgeschreven	vanuit	een	levenslange	

ervaring	en	studie.	Gratis	te	downloaden	als	
pdf,	80	pagina’s,	zonder	illustraties.	Vanaf	
lente	2019	bij	Textielmuseum	bibliotheek.		
www.textielmuseum.nl	
	
Mooi		
*	De	laatste	Fluweelwevers	in	Venetië:	Luigi	
Bevilacqua	Company:	een	info	documentaire	
van	de	BBC.	www.bbc.com	
	
Mooi	initiatief	
Sabahar	 is	 een	 Ethiopisch	 bedrijf	 dat	
handgeweven	 producten	 maakt	 van	 katoen	
en	 wilde	 zijde	 van	 Eri	 motten.	 Als	 er	 kleur	
gebruikt	 wordt	 is	 dat	 van	 natuurlijke	
oorsprong.	 Hun	 producten	 kan	 u	 in	
Nederland	vinden	bij	Counting	Flowers.	
sabahar.com					www.countingflowers.nl	

	
	
*	 New	 Cooking	 Bag:	 de	 Nederlandse	 Ellen	
Seldenthuis	 woont	 al	 heel	 lang	 in	 Ghana.	
Haar	 nieuwste	 project	 is	 er	 een	 om	 de	
Savanne	 rondom	 Tamale	 te	 behouden.	 Dat	
gaat	 op	 een	 indirecte	 manier:	 door	 zo	 min	
mogelijk	hout	te	gebruiken	bij	het	koken.	De	
hooikistzakken	 zijn	 gevuld	 met	 het	 lokaal	
voorkomende	 kapok.	 Bekijk	 het	 geweldige	
filmpje	op	de	site!	new-cooking-bag.com	

	
New	Cooking	Bag:	hygiënisch	want	geen	geit	in	de	pot	
maar	gare	gerechten	
	



Duurzaam	
FASHIONFORGOOD	is	een	nieuw	museum	in	
Amsterdam	aan	het	Rokin	waarin	de	ervaring	
over	modeontwerp,	productie,	verkoop,	
gebruik	en	afval	vooropstaat.	
fashionforgood.com	

	
		
Weven	elders	
*	 Brokaatwevers	 in	 Guatemala:	 2	 uur	
durende	film	over	hoe	nazaten	van	de	Maya’s	
wit	op	wit	brokaten	weven.	www.youtube.com	

	
	
Logeeradres	
Nieuw	overnachtingsadres	in	Finsterwolde.	
De	Boomhut:	Gido	en	Suzan	Boom.	Tuinhuis	
van	5x5	meter	met	verwarming.	Badkamer	in	
huis,	wasbak	en	portapottie	in	hut.	Per	nacht	
€25,00.	06-39500385	of	boomhutgido@ziggo.nl 
	

	
René	zijn	kamgaren	sjaal	in	keperbinding	

Vraag	en	aanbod	
*	Vera	Bross:	4	schachts	trapweefgetouw,	
100	cm	weefbreedte.	Omgebouwd	tot	
rollengetouw	met	texsolv	hevels	en	riet	
40/10.	€500,00		
*	Louët	Kombo-1:	hevelrietgetouw	van	70	cm	
weefbreedte.	€40,00	
*	Louët	70	cm	breed	onderstel		voor	Jane	of	
Kombo.	€60,00	
*	Louët	gobelinraam:	70	cm	weefbreedte.	
€40,00	
Informatie	bij	mirjawark@yahoo.com		

	
Met	indigo	geverfde	wollen	deken	voor	Ása.		
	
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.	


