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Het	 nieuws	 van	 oktober,	 november	 en	
december	2019.	
	
Inloopdagen	
Op	26	en	27	oktober	en	23	en	24	november		
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/thee	 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:		 7-11	okt.	,	11-15	nov.	(Duits)		
	 				2020:		 6-10	jan.,	30	mrt-3	apr.,		
	 	 	 22-26	juni.	
basis	2		2020:	27-31	jan.,	20-24	apr.,	6-10	juli.		
basis	3		2020:	18-22	mei,	20-24	juli	 	
basis	4		2020:	3-7	aug.	
	

	
Basis	1:	Dit	is	een	kussen	voor	de	tuinbank	geworden.	

Themadagen	
Introductie	Kaart	weven:	5-7	mei	2020	
Introductie	Band	weven:	15	en	16	juli	2020	

	
	
Vanaf	januari	2020	vallen	alle	weekcursussen	
anders	 dan	 de	 vier	 basiscursussen	 onder	 de	
noemer:	specialisatieweken.		
Technische	 onderwerpen	 als	 Dubbelweven,	
Taqueté	 en	 Samiet,	 Schijnpatronen	 en	
Voorbij	de	Basis	A,B,C	en	D	(zie	website	voor	
inhoud)	 en	 etnische	 technieken	 als	 o.a.	
Omaanse	 banden,	 Magische	 weefsels	 van	
Libië	 en	 Kelims.	 Ook	 verf-	 en	 ikat	 cursussen	
vallen	hieronder.		
Heb	 je	 belangstelling	 voor	 een	 onderwerp	
meld	 dat	 via	 de	 mail.	 Als	 er	 vier	
belangstellenden	 zijn	 voor	 een	 onderwerp	
zoeken	we	gezamenlijk	een	passende	datum.	
Er	staan	al	weken	in	de	agenda	gereserveerd.	
	
Specialisatieweken	
1	 20-24	jan.	2020	
2	 9-13	maart	2020		Ikatweven	
3	 6-10	april	2020	
4	 15-19	juni	2020	
5	 17-21	aug.	2020		Natuurlijk	verven	
	
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,	 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.	
	

	
Basis	4:	combinatie	van	materialen	linnen	en	wol	



Golden	Haand	is	te	vinden	op	
*	 	 Landelijk	 Weefdag	 9	 november	 in	
Barneveld	www.weefnetwerk.nl	
	
*	 	 Midwinterwol	 13	 en	 14	 december	 in	
Winschoten.	www.midwinterwol.nl	 	

 

 
	
Tentoonstellingen	Nederland	
*	 Dutch	 Design	 Week	 is	 elk	 jaar	 het	
evenement	 waar	 reikhalzend	 naar	 wordt	
uitgekeken.	 Ontwerpers,	 kunstenaars,	
ambachtslieden	 kunnen	 negen	 dagen	 lang	
hun	 kunsten	 tonen	 en	 liefhebbers	 kunnen	
hun	hart	ophalen.	www.ddw.nl		

	
	
Tentoonstellingen	buitenland	
*	 "Indigo,	 a	 most	 precious	 blue":	 Er	 zijn	
unieke	 etnische	 stukken	 te	 zien	 als	 ook	
hedendaagse	 kunst.	 Er	 zijn	 rondleidingen,	
lezingen	en	workshops.	Op	twee	locaties:	van	
25	 oktober	 tot	 15	 december	 in	 het	 stadhuis	
van	 Damme	 en	 van	 18	 oktober	 tot	 29	
december	 in	 Galerie	 Indigo	 te	 Damme.	
Internationale	 Indigomarkt	 op	 1,	 2	 en	 3	
november.	België.		
indigodamme.be	 	 indigoartgallery.be	
	

	

Prachtig	weefwerk	
*	Alex	Friedman	weeft	al	jarenlang	
wandtapijten.	We	kennen	de	techniek	als	
gobelin,	legwerk	en	"tapestry".	Haar	
ontwikkeling	en	experimenten	zijn	prachtig	
om	te	volgen.	www.alexfriedmantapestry.com	
	

	
"Dynamic	Flow":	Alex	Friedman	
		
Flying-8	geschiedenis	en	ontwikkeling	
Het	 'crowd	 funding'	 project	 om	 een	 film	 te	
maken	over	dit	onderwerp	is	al	voorbij.	Toch	
is	 de	 wervingsvideo	 nog	 steeds	 actueel	 en	
interessant.	www.ecocrowd.de	
	
Mooi	textiel	werk	
*	 “More	 Sheep	 than	 People”	 uit	 Franeker	
brengt	 honderden	 jaren	 duurzame	 tradities	
van	 het	 oosten	 naar	 het	 westen.	 Vanuit	 de	
Karpaten	laten	zij	hoogpolig	en	vlak	geweven	
tapijten	komen	die	handgemaakt	 zijn.	 Zowel	
voor	 de	 bank	 als	 voor	 de	 vloer.	
moresheepthanpeople.com	
	

	
	
Verantwoordde	kleding	
*	Fabindia	startte	in	1962	als	een	bedrijf	dat	
de	 traditionele	 handwerken	 van	 India	 wilde	
behouden	 door	 ze	 wereldwijd	 onder	 de	
aandacht	te	brengen.	Momenteel	is	het	groot	
en	 brengt	 producten	 van	 55.000	
ambachtslieden	aan	de	man.	Daarnaast	 runt	



een	 school	 met	 1000	 leerlingen	 van	 de	
opbrengsten.	 Hun	 producten	 zijn	 in	 India	
gemaakt	 onder	 goede	 arbeids-	
omstandigheden	en	eerlijke	betaling.	
	

	
	
*	Geniestreich:	Andreas	en	Julia	Güntzell	zijn	
een	 jong	 gezin	 met	 vier	 kinderen.	 In	 2014	
durven	 zij	 het	 aan	om	een	 jeansmerk	 op	de	
markt	te	zetten.	De	stoffen	zijn	ecologisch	en	
worden	met	 de	 hand	 gesneden	 en	 genaaid.	
De	productie	is	bij	hun	thuis	in	Bielefeld.	Het	
zijn	jeans	met	een	normale	levensduur:	eerst	
goed	 voor	 werk	 en	 feestjes,	 dan	 voor	
dagelijks	gebruik	om	afgedragen	te	worden	in	
de	 tuin	 en	 bij	 klusjes.	 In	 ieder	 geval	 veel	
langer	 dan	 de	 huidige	 cyclus	 van	 6-8	
maanden.	
www.geniestreich-jeans.de	
	

	
 
	Mooi	ambachtswerk	
*	 Symme-Tree	 het	 bedrijf	 van	 Gerhard	
Herbermann	 maakt	 enkel	 en	 alleen	
snijplanken.	 Het	 hout	 is	 op	 de	 kopse	 kant	
verwerkt	waardoor	het	snijbestendiger	is.	Nu	
kan	 Gerhard	 patronen	 samenstellen	met	 de	
houtnerven	 door	 de	 blokken	 op	 een	
bepaalde	 manier	 te	 ordenen.	 Ingebouwde	
handgrepen	 en	 antislipdoppen	 zijn	 de	
puntjes	op	de	i.	holz-schneidbretter.de	
	

	
	

*	 Shaker	 Design	 Seeland	 is	 het	 bedrijf	 waar	
Peter	 en	 Romana	 Seeland	 sinds	 1984	
meubels	maken.	Sinds	1991	maken	ze	Shaker	
meubels.	 De	 Shakers	 waren	 een	
godsdienstige	 groepering	 in	 Amerika	 die	
geloofden	 in	 eenvoud	 en	 arbeid:	 “Handen	
aan	 het	 werk	 en	 harten	 naar	 God	 gericht”.	
Hun	 ontwerpen	 zijn	 wereldberoemd	
geworden	 door	 de	 eenvoud	 en	
functionaliteit.	www.shaker-moebel.de	

	
	
Boeken	
*	The	Science	of	Andean	Weaving,	structures	
and	 techniques	 of	 warp	 faced	 weaves	 door	
Denise	 Y.	 Arnold	 &	 Elvira	 Espejo	 is	 een	
compleet	 nieuwe	 benadering	 van	 deze	
complexe	 weefstructuren.	 Door	 uit	 te	 gaan	
van	de	 indiaanse	talen	en	benamingen	komt	
men	 tot	 een	andere	ordening	en	begrip	 van	
de	weefstructuren.	www.bol.com	

	

	 	
	

*	 Undiscovered	 Minimalism:	 Gelims	 from	
Northern	 Iran	 	 door	 Parviz	 Tanavoli.	 Deze	
gigantisch	grote	doeken,	die	eigenlijk	 te	dun	
zijn	om	kelims	 te	heten	zijn	adembenemend	
mooi.	 Dat	 zag	 Werner	 Weber	 ook	 en	 hij	
verzamelde	 een	 grote	 collectie.	 Het	 boek	
geeft	 een	mooi	 beeld	 van	 de	 doeken	 en	 de	
productie	 ervan.	Men	 blijft	 echter	 voor	 een	
raadsel	staan	als	men	het	doel	van	de	doeken	



wilt	 begrijpen.	 Kopen	 is	 bijna	 onbetaalbaar	
maar	als	je	het	ergens	kan	inkijken:	DOEN!	
www.wernerweber.com	 www.amazon.com	
	
Vraag	en	aanbod	
*	 Louët	 Delta	 130	 cm	met	 directe	 schering,	
extra	 kettingboom	 en	 enkele	 rieten.	 Prijs	 in	
overleg.	Drenthe:	06-55188952	
	

	
	
*	 Glimakra	 „Standard“	 160	 cm,	
Contramarche,	 Schietlade,	 10	 Schachten,	 10	
trappers.	 Extra’s:	 6	 Rieten	 30	 –	 80/100	
Originele	 weefbank,	 Schuitjes,	 Hevels,	
Klossenrek.	 Prijs	 in	 overleg.	 Van	 privé	
persoon	aan	privé	persoon.	Heike	Lorenzen	
Weberei,	Déviller	Str.	20,	22941	Bargteheide,	
Duitsland.	Tel.	0049	4532	–	7654		
weberei.lorenzen@web.de		

		
*	Fins	weefgetouw	Berga	Karelia,	
weefbreedte	100	cm,	6	trappers	en	4	

schachten	met	aanbindlatten	en	kruislatten.	
Prijs	in	overleg	Contact;	Toos	Janssen	
Limburg.	077-4641219	chp.janssen@gmail.com		
	

	
	

	
Magisch	weefsel	uit	Libië	geweven	tijdens	cursus	bij	

Zürcher-Stalder	in	Lyssach,	Zwitserland	

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.	


