
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
GOLDEN	  HAAND	  GAZET	  NR.13

Het	  nieuws	  van	  januari,	  februari	  en	  maart	  
2015.

Inloopdagen	  
In	  de	  komende	  maanden	  vallen	  deze	  op	  24	  en	  
25	  januari,	  21	  en	  22	  februari	  en	  28	  en	  29	  
maart.	  	  Zoals	  alLjd	  kun	  je	  weefsels	  en	  sieraden	  
bekijken	  en	  informaLe	  over	  cursussen	  krijgen.	  
Natuurlijk	  mag	  je	  ook	  met	  weefvragen	  komen.	  
Zaterdag	  10-‐18	  uur,	  zondag	  12-‐18	  uur.

Nieuw	  Boek

HenriePe	  Beukers,	  bekend	  van	  het	  door	  haar	  
en	  haar	  man	  Henk	  opgerichPe	  Handwerken	  
zonder	  Grenzen,	  is	  een	  nieuwe	  uitdaging	  
aangegaan.	  Aan	  de	  hand	  van	  stukken	  uit	  haar	  

texLelverzameling	  vertelt	  ze	  over	  de	  
verschillende	  facePen	  van	  de	  techniek	  en	  het	  
maken	  ervan.	  Met	  haar	  eigenzinnige	  manier	  
van	  observeren	  en	  uitleggen	  wordt	  elk	  stuk	  
een	  inspiraLebron.	  De	  presentaLe	  van	  het	  
boek	  is	  in	  de	  kerk	  van	  Hurwenen	  op	  7	  en	  8	  
februari	  met	  een	  tentoonstelling	  van	  de	  
stukken	  uit	  het	  boek.	  Jet	  zal	  aanwezig	  zijn	  op	  
de	  Handwerkbeurs	  in	  Zwolle	  op	  zondag	  15	  
februari	  om	  haar	  boek	  te	  signeren.	  U	  vindt	  
haar	  bij	  Golden	  Haand;	  stand	  nummer	  104.

Cursussen	  tot	  eind	  november	  2015
Basis	  weven
2-‐6	  februari:	  basis	  1
25	  februari	  t/m	  1	  maart:	  basis	  2
4-‐8	  mei:	  basis	  1
26-‐30	  mei:	  basis	  2
1-‐5	  juni:	  basis	  3
3-‐7	  augustus:	  basis	  1
10-‐14	  augustus:	  basis	  2
17-‐21	  augustus:	  basis	  3
24-‐28	  augustus:	  basis	  4
5-‐9	  oktober	  basis	  1

Laptop-‐hoes	  in	  Raanu	  van	  Jannie

Themadagen
19	  t/m	  21	  januari:	  IntroducLe	  kaartweven
31	  januari:	  Bandweven	  voor	  een	  Mochila/Susu



Etnische	  technieken
21-‐23	  oktober:	  Omaanse	  banden
2-‐6	  november:	  Libische	  inlegweefsels

Libische	  kussens	  van	  groep	  Duitse	  weefsters

Cursussen	  op	  verzoek	  
Als	  een	  wee]ring	  of	  groep	  weefvriendinnen	  
samen	  willen	  lessen	  is	  dat	  alLjd	  mogelijk,	  
zowel	  op	  locaLe	  als	  in	  Finsterwolde.	  Denk	  aan	  
b.v.	  Taqueté	  en	  Samiet,	  dubbelweven,	  
Omaanse	  banden,	  Libische	  kussens	  of	  
Baghnouk	  weefsels.	  Ook	  individuele	  
cursusdagen	  zijn	  mogelijk.

Taqueté	  van	  Margreet

Cursussen	  met	  gastdocenten
Andreas	  Möller	  Masterclass	  
Van	  21	  t/m	  25	  september	  komt	  Andreas	  
nogmaals	  naar	  Finsterwolde	  om	  zijn	  kennis	  
met	  geïnteresseerden	  te	  delen.	  In	  zijn	  
omgeving	  zindert	  het	  van	  vindingrijkheid,	  
logische	  oplossingen	  en	  creaLeve	  ideeën.	  Al	  
weef	  je	  al	  jaren,	  je	  kunt	  van	  Andreas	  nog	  heel	  
veel	  leren.	  Kosten	  €600,00	  inclusief	  koffie,	  
thee	  en	  lunch.	  Meer	  informaLe	  per	  mail.

"Best	  friend"	  en	  40	  meter	  linnen	  ke@ng.

Cursussen	  elders
Zwolle:	  12,	  13,	  14	  en	  15	  februari
IntroducLe	  Workshop	  Bandweven
Leiden:	  16	  mei
IntroducLe	  Workshop	  Bandweven

Band	  geweven	  op	  de	  kam	  met	  17	  draden.

Cursussen	  in	  het	  buitenland
Studio	  Aphorisma:	  	  deze	  zomer:	  Libro	  Tessuto	  
en	  Gewebe	  -‐	  Entwurf	  und	  Gestaltung.
hDp://www.studio-‐aphorisma.com

Kraleninfo	  
Dat	  Tuaregs	  niet	  alleen	  strijders	  zijn	  maar	  ook	  
begaafde	  ambachtslieden	  wordt	  bewezen	  
door	  de	  prachLge	  sieraden	  die	  ze	  maken.	  Een	  

http://www.studio-aphorisma.com/
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"Komeisha"	  is	  een	  mooi	  voorbeeld.	  Het	  is	  de	  
naam	  voor	  een	  gesLleerde	  hand.	  De	  komeisha	  
is	  vaak	  gemaakt	  van	  leer	  met	  schelp	  maar	  ook	  
zie	  je	  wel	  zilver	  of	  zilver	  op	  leer.	  Er	  zijn	  alLjd	  
vijf	  ruitvormige	  elementen	  die	  de	  vijf	  vingers	  
van	  de	  hand	  voorstellen.	  Elke	  Tuareg	  vrouw	  
draagt	  een	  Komeisha	  zodat	  iedereen	  weet	  dat	  
zij	  de	  vijf	  vingers	  van	  haar	  hand	  moet	  
gebruiken.	  	  shop.goldenhaand

Komeisha's	  uit	  onze	  collecJe	  in	  zilver,	  leer	  en	  schelp.

Studiegroep	  Si'ira
Eenmaal	  per	  maand	  bij	  elkaar	  komen	  in	  
Finsterwolde	  en	  een	  aspect	  van	  de	  Si'ira	  
banden	  uitpluizen.	  Voor	  mensen	  met	  
bandweefervaring.	  Start	  dinsdag	  23	  juni	  2015.	  
Kosten	  per	  keer	  €15,00	  inclusief	  koffie,	  thee	  
en	  lunch.	  10-‐16.00	  uur.

Mooie	  spullen	  en	  materialen
Kruid	  &	  Ambacht
Wolstudio	  Haren	  gaat	  samen	  met	  anderen	  een	  
winkel	  openen.	  Duurzaam,	  ambacht,	  
hergebruik,	  kunst,	  creaLviteit,	  inspiraLe	  en	  
medemenselijkheid	  is	  waar	  het	  accent	  ligt.	  
Vanaf	  4	  februari	  in	  Haren,	  Rijksstraatweg	  105.	  
www.kruid-‐en-‐ambacht.nl
Zuid	  Afrikaans	  ontwerp	  in	  Nederland
In	  2010	  starPe	  de	  in	  Zuid	  Afrika	  geboren	  
Marian	  Counihan	  in	  Amsterdam	  met	  de	  blog:	  
"The	  South	  is	  Blooming".	  Haar	  iniLaLef	  
ontwikkelde	  zich	  verder.	  Kijk	  naar	  wat	  ze	  laat	  
zien:	  hDp://www.thesouthisblooming.com/blog

Mooie	  websites
Platvorm	  voor	  hedendaags	  ambacht.
hDp://www.craLscouncil.nl

Symposia
TexKelcommmissie:	  Maandag	  18	  mei	  
Rijksmuseum	  voor	  Volenkunde	  Leiden:	  Bio-‐
design	  in	  TexLles.	  	  TexLelcommissie.nl	  

Evenementen
*	  Handwerkbeurs	  Zwolle:	  12	  t/m	  15	  februari	  	  
Handwerkbeurs.	  Als	  vanouds	  heem	  Golden	  
Haand	  weefgarens	  en	  gereedschappen
en	  kleding	  uit	  de	  Gouden	  Driehoek.
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*	  Leids	  TexLelfesLval:	  13	  t/m	  	  16	  mei	  
Golden	  Haand	  staat	  met	  haar	  producten	  op	  14	  
en	  15	  mei	  op	  de	  Arts	  and	  Crams	  Fair	  en	  geem	  
op	  16	  mei	  bandweef	  workshops.
www.texJelfesJval.nl	  

Wedstrijd
De	  Duitse	  zusterorganisaLe	  WEBEN+	  heem	  een	  
wedstrijd	  uitgeschreven	  voor	  het	  ontwerpen	  
van	  een	  mantelstof.	  Alle	  wevers	  mogen	  
deelnemen.	  Inzenden	  tot	  15	  juni	  2015.	  Meer	  
informaLe	  op	  Weben+

Nieuw	  weefgerei
AVL	  LiMle	  Weaver
Een	  klein,	  lichtgewicht,	  opvouwbaar	  en	  
computer	  gestuurd	  tafelweefgetouw	  met	  8,	  
16	  of	  24	  schachten.	  Weeoreedte	  40	  cm.	  De	  
sprong	  wisselt	  automaLsch	  met	  de	  heen-‐	  en	  
weergaande	  beweging	  van	  het	  riet.	  De	  
somware	  is	  graLs.	  hDp://www.avlusa.com/catalog/
looms/liDle-‐weaver	  

Nieuw	  Louët	  rietmesje
Voor	  het	  veerLg	  jarig	  jubileum	  liet	  Louët	  RVS	  
rietmesjes	  maken.	  Precies	  zoals	  ik	  alLjd	  al	  
zocht:	  dun,	  flexibel	  en	  met	  een	  grote	  haak.	  

Aanbod	  en	  vraag
*	  Weefgetouw:	  opvouwbaar	  	  4	  schachts	  
getouw	  met	  accessoires.	  Geertje	  Overman	  
zijlstra322@gmail.com	  	  	  tel.	  06-‐54388273

Geld
Bij	  Golden	  Haand	  kunt	  u	  vanaf	  november	  2014	  
met	  de	  pinpas	  betalen.	  
De	  kosten	  van	  een	  weekcursus	  zijn	  €320,00.	  Inbegrepen	  
zijn:	  cursusboek,	  garens,	  koffie,	  thee	  en	  lunch.	  Maar	  ook	  
het	  gebruik	  van	  een	  weefgetouw	  en	  alle	  benodigde	  
accessoires.	  Korte	  cursussen	  kosten	  €65,00	  per	  dag,	  
exclusief	  materiaal.	  Dat	  bedrag	  kan	  voor	  sommige	  
mensen	  een	  serieuze	  hindernis	  zijn	  om	  deel	  te	  nemen.	  
Er	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  deze	  barrière	  te	  
slechten.	  Contact	  opnemen	  met	  Mirja	  en	  overleggen	  zal	  
de	  problemen	  meestal	  oplossen.	  	  

Omaanse	  band	  Mirja

Golden	  Haand	  Weefcentrum
Hoofdweg	  2
9684	  CG	  Finsterwolde
06-‐20395671
mirjawark@yahoo.com
www.mirjawark.nl	  en	  www.goldenhaand.nl
hDp://shop.goldenhaand.nl
Deze	  Gazet	  mag	  je	  doorsturen	  naar	  mensen	  waarvan	  je	  
denkt	  dat	  ze	  het	  leuk	  vinden.
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