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Het	 nieuws	 van	 juli,	 augustus	 en	 september	
2019.	
	
Inloopdagen	
Op	27	en	28	juli,	24	en	25	augustus	en	28	en	
29	 september	 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	zomer	2020	
Basis	weven	
basis	1			
2019:	1-5	juli,	7-11	okt.	,	11-15	nov.	Duits		
2020:	6-10	jan.,	30	mrt-3	apr.,	22-26	juni.	
basis	2		 27-31	jan.,	20-24	apr.,	6-10	juli.	 	
basis	3	 2020:	18-22	mei,	20-24	juli	 	
basis	4	 2020:	3-7	aug.	

	
Basiscursus	3	

	
Etnisch	weven	
Libische	week:	20-24	augustus	2019	
Omaanse	banden:	26-30	september		2019	
Kelim	weven:	23-27	oktober	2019	

	
Libisch	weefsel	

Themadagen	
Introductie	Kaart	weven:	5-7	mei	2020	
Introductie	Band	weven:	15	en	16	juli	2020	
	
Verfcursussen	
Ikat	weven:	Door	garens	vóór	het	weven	af	te	
binden	 en	 te	 verven	 komen	 er	 verrassend	
gevarieerde	resultaten	tot	stand.	
Natuurlijk	 verven:	 Het	 digitale	 boek	 van	 de	
Nederlandse	 verf-coryfee	en	 goeroe:	 Jantine	
Koobs	 is	 zonder	 illustraties.	Wij	 gaan	 in	 een	
week	 tijd	 zoveel	 mogelijk	 stalen	 verven	
volgens	 de	 recepten	 uit	 het	 boek	 en	 onze	
eigen	 boeken	 illustreren.	 Jantine	 heeft	
toegezegd	een	inleiding	te	komen	houden.	

	
Verfstalen	van	Jantine	

	
Golden	Haand		cursus	in	het	buitenland	
Libische	 wonderweefsels:	 9-13	 september	 in	
Lyssach	 bij	 Zürcher-Stallder;	 Zwitserland.	
http://zsag.ch	



Verandering	 van	 manier	 van	 aanmelden	
voor	specialisatie	cursussen		
Vanaf	 2020	 hanteren	 we	 bij	 specialisatie	
cursussen	 een	 systeem	 waarbij	 je	 je	 kan	
aanmelden	 voor	 een	 cursus	 zonder	 datum.	
Zijn	 er	 vier	 belangstellenden	 dan	 wordt	 in	
overleg	 een	 bepaalde	 week	 gekozen.	 In	 de	
agenda	zijn	de	mogelijkheden	vermeld	onder	
specialisatieweek	 1,	 2,	 3	 enz.	 Duur	 5	 dagen.	
Mogelijke	onderwerpen:	
Omaanse	 Banden,	 Libische	 wonderweefsels,	
Syrische	 inlegtechnieken,	 Si’ira	 banden,	
Schijnpatronen,	 Dubbelweefsels,	 Taqueté	 en	
Samiet.	
	
Golden	Haand	is	te	vinden	op	
*	Feine	Stiche-6	TEXTILKUNSTMARKT:	Kloster	
Brunshausen;	Bad	Gandersheim,	Duitsland	17	
en	18	augustus.	www.portal-zur-geschichte.de	

*	
Expo	van	Libische	collectie	bij	Zürcher-

Stallder	in	Lysach	Zwitserland.	Opening	op	8	
september	met	een	lezing.	Tot	en	met	20	

oktober.	http://zsag.ch	
 

Nieuwe	producten	Golden	Haand	
Er	 is	 een	 nieuwe	 serie	 handdoeken,	
theedoeken,	 placemats,	 servetten,	
tafellopers	 en	 gastendoekjes	 in	 een	 nieuwe	
kleurstelling	in	de	maak.		

	
	
Tentoonstellingen	Nederland	
*	Gunta	Stölzl:	100	jaar	Bauhaus	stoffen.	Tot	

zondag	1	september;	Groninger	Museum.	Pas	
op:	niet	in	het	museum	in	de	stad	en	slechts	
weekeinden.	https://www.groningermuseum.nl	
	
Tentoonstellingen	buitenland	
Deze	zomer	zijn	er	 twee	mooie	exposities	 in	
Frankrijk.	
*	'Indigo,	Vêtements	et	textiles	du	monde'	 In	
Bourgoin-Jallieu	tot	17	November.	
https://www.bourgoinjallieu.fr/agenda

	
	
*	'Ikats,	tissus	de	vie'	Clairmont-Ferrant	tot	
22	September exposition-ikats-tissus-de-vie-au-
musee-bargoin/ 
	

	
	
Mooi	werk	
*	Bon	 Ton	 is	 de	merknaam	die	 Ton	 Lubbers	
heeft	 gekozen	voor	 zijn	producten.	Hij	 heeft		
een	 passie	 voor	 hout	 en	 met	 name	
fijnbewerking	 ervan.	 Mooie	 ringen,	 doosjes,	
en	opdrachten.	https://bonton.jimdosite.com	
	
*	Hello	Guave	 is	een	 fair	 fashion	mode	 label	
van	 Romé	Mulder	 en	 Myrthe	 Groot.	 Vanuit	
hun	 zoektocht	 naar	 culturele	 identiteit	
werken	 zij	 met	 batikstoffen	 uit	 Indonesië.		
https://www.helloguave.com	
*	Sabine	Bolk	maakt	een	studie	van	batik	en	



patronen.	 Haar	 ‘organic	 carpets’	 zijn	
wonderschoon.		https://www.sabinebolk.nl	

	
Sabine	 Bolk:	 Alles	 Stroomt.	 Vlieland	 2014	 (gekookte	
rijst)	
	
Duurzaam	
*All	 Dutch	 Everything	 is	 een	 film	 van	 Frank	
van	der	Sman	over	wat	er	komt	kijken	bij	het	
maken	 van	 een	 linnen	 overhemd	 in	
Nederland	en	van	Nederlands	vlas.	Een	‘eye-
opener’.	https://vimeo.com/57762919	
	
Gezegdes	
*	 “Wij	 zijn	 te	 arm	 om	 goedkoop	 te	 kopen”;	
dit,	 vertelde	 ons	 de	 jongste	 zoon	 van	 een	
arme	 wijnboer	 uit	 Zuid	 Duitsland,	 was	 de	
vaste	 uitdrukking	 van	 zijn	 vader.	 Hoe	 waar!	
Producten	 van	 goedkope	 makelij	 zijn	 snel	
stuk.	Goede	kwaliteit	gaat	lang	mee. 
*	“Pappen	en	nathouden”;	bij	het	weven	van	
linnen	met	hennep	gordijnen	was	dat	nodig:	
een	 papje	 van	 gekookte	 lijnzaad	 op	 de	
kettingdraden	 strijken	 met	 een	 borstel	 en	
onder	 het	 weefgetouw	 een	 kletsnatte	
handdoek.	
	
Nieuwe	zending	van	Bluster	Bay	schuitjes	
Zie	 website	 voor	 voorraad	 en	 prijzen.

	
	
Verenigingen	
*	De	Nederlandse	 Kostuumvereniging	 is	 een	
vereniging	 die	 de	 moeite	 waard	 is	 om	 te	
volgen.	 Ze	 hebben	 mooi	 excursies,	 leuke	
verenigingsdagen	 en	 zoals	 je	 hier	 ziet	 een	
nieuwsbrief	vol	leuke	info.		nieuwsbrief-augustus	

	

Boeken	
*	 The	 Art	 and	 Science	 of	 Natural	 Dyes	 is	
ontstaan	 uit	 een	 samenwerking	 tussen	 een	
Textiel	 ingenieur	 en	 een	 wever/Shibori	
kunstenaar.	 Opgedragen	 aan	 Michel	 Garcia.	
Vol	met	oude	en	nieuwe	technologie.	
https://maiwa.com	

	

	
*	Textiel	Plus	(TxP)	verkoopt	nu	ook	boeken.	
Onder	 andere	 mijn	 boek	 Si’ira.	
https://www.textielplus.nl	
	
Mooi	Garen	
Wools	 of	 Holland	 Originals	 is	 een	 bedrijf	 in	
regio	Eindhoven	die	wollen	garens	verkopen	
van	 in	 Nederland	 gehouden	 schapen	 en	
alpaca’s.	https://www.uilenstadwol.nl		

	
	
Verantwoordde	kleding	
*	Lanius	is	een	Duits	kledingmerk	uit	Keulen.	
Hun	slogan	is:	Love	Fashion/	Think	Organic/	
Be	Organic.	Onder	andere	kleding	van	
hennep	vezels.	
https://www.lanius.com	
	

	
Ikat	uit	de	cursus	van	mei	2019	
	
	



Vraag	en	aanbod	
*	Octado,	8-schachts	Louët	dobby	getouw.		
90	cm	weefbreedte;	geheel	compleet.	175	
extra	hevels,	riet		40/10.	Mechanische	dobby	
met	50	kieslatjes	i.p.v.	20.	Elektronische	
dobby	compleet	met		toebehoren.	
Vraagprijs	€	2250,00.		
Contact	Pien	van	Schepen:	Tel.	0592-261681			
e-mail:		pien_van_schepen@xs4all.nl	

	
	
*	Glimåkra	Standaard:	80	cm	weefbreedte.			
Contramarche	met	8	schachten	en	10	
trappers.	Aanbindingen	met	nieuw	texsolv	
koord.	Met	aanbindlatten	en	kruislatten.	
Prijs	in	overleg.	Contact		Pien	van	Schepen.	
Zie	boven.	

	
	

*	Inkle	loom	bandweefgetouw.	Prijs	€	20,00	
Pien	van	Scheepen	Contact:	zie	boven	

	
	

*	Fins	Varpapuu	weefgetouw	model	Karelia:	
paardjes	weefgetouw	met	4	schachten	en	80	
cm	weefbreedte.	Ing.	R.H.W.	Ambrosius,	
Schietveld	4,	7991	NC	Dwingeloo.	Telefoon:		
06	196	25	024	

	
	
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	
https://www.facebook.com/GoldenHaand	
Deze	Gazet	mag	 je	doorsturen	naar	mensen	waarvan	
je	denkt	dat	ze	het	leuk	vinden	om	hem	te	krijgen.	


