
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
GOLDEN	  HAAND	  GAZET	  NR.14	  
	  
Het	  nieuws	  van	  april,	  mei	  en	  juni	  2015	  
	  
Inloopdagen	  	  
In	  de	  komende	  maanden	  vallen	  deze	  op	  25	  en	  
26	  april,	  30	  en	  31	  mei	  en	  27	  en	  28	  juni.	  	  Zoals	  
altijd	  kun	  je	  weefsels	  en	  sieraden	  bekijken	  en	  
informatie	  over	  cursussen	  krijgen.	  Natuurlijk	  
mag	  je	  ook	  met	  weefvragen	  komen.	  Zat.	  10-‐18	  
uur,	  zo.	  12-‐18	  uur.	  
	  
Cursussen	  tot	  eind	  november	  2015	  
Basis	  weven	  
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	  	  
Voorbij	  de	  basis	  
17-‐21	  augustus:	  dubbelweven	  	  
Themadagen	  
13-‐15	  juli:	  introductie	  kaartweven	  

	  
detail	  kaartweefsel	  van	  Gerard	  
Etnische	  technieken	  
21-‐23	  oktober:	  Omaanse	  banden	  
2-‐6	  november:	  Libische	  inlegweefsels	  
	  
	  

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

	  
Werk	  in	  uitvoering	  voor	  Nieuw	  Scheemda	  
	  
Cursussen	  met	  gastdocenten	  
Weefweek	  met	  Andreas	  Möller	  	  
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	  creatieve	  ideeën.	  Al	  weef	  je	  al	  
jaren,	  je	  kunt	  van	  Andreas	  nog	  heel	  veel	  leren.	  
Kosten	  €600,00	  inclusief	  koffie,	  thee	  en	  lunch.	  
Meer	  informatie	  per	  mail.	  
Cursussen	  elders	  
Leiden:	  16	  mei	  
Introductie	  Workshop	  bandweven	  
Cursussen	  in	  het	  buitenland	  
Duitsland,	  Sindelfingen:	  Het	  hele	  jaar	  door	  maar	  
ook	  speciale	  zomercursussen	  
http://www.haus-‐der-‐handweberei.de	  
	  
Kraleninfo	  	  
De	  Naga’s	  zijn	  een	  etnische	  groepering	  die	  hun	  
woonplaats	  hebben	  in	  het	  uiterste	  noordoosten	  
van	  India.	  Er	  komen	  prachtige	  kralen	  en	  ook	  
weefsels	  	  vandaan.	  Kralen	  in	  mooie	  vormen	  en	  
gemaakt	  van	  schelp,	  been	  en	  brons.	  Soms	  zijn	  in	  
de	  schelp	  tekeningen	  gemaakt	  met	  kleine	  
puntjes.	  Spiralen	  en	  vissenstaarten	  zijn	  
uitgevoerd	  in	  brons.	  Riet	  Wark	  heeft	  ze	  
verwerkt	  tot	  stoere	  sieraden.	  De	  grootste	  
selectie	  is	  te	  zien	  in	  Golden	  Haand	  maar	  ook	  op	  
de	  website	  staat	  het	  een	  en	  ander:	  
shop.goldenhaand	  	  



	  
	  
Tentoonstellingen	  
*	  veurnoam/voornaam	  
Nieuw	  Scheemda	  kerk:	  Opening	  2	  mei	  15.00	  uur	  
met	  Cees	  Stolk	  en	  Lutje	  Advendo.	  (Open	  2	  en	  3	  
mei	  en	  7-‐10	  mei	  van	  11-‐17	  uur.)	  
www.metname.info	  
*	  veurnoam/voornaam	  (17	  mei-‐26	  juli)	  
Bellingwolde:	  Museum	  de	  Oude	  Wolden.	  
Officiële	  opening	  op	  zondagmiddag	  28	  juni.	  
museumdeoudewolden.nl	  

	  
*Het	  Bonnefantenmuseum	  	  in	  Maastricht	  heeft	  
een	  nieuwe	  aankoop	  gedaan:	  een	  wandtapijt	  
van	  Grayson	  Perry:	  The	  Walthamstow	  Tapestry.	  
Het	  stelt	  de	  Levensweg	  van	  de	  mens	  voor	  in	  een	  
tapijt	  vol	  merknamen.	  www.bonnefanten.nl	  

	  
*	  Museum	  Twentse	  Welle	  heeft	  tot	  en	  met	  

16	  augustus	  de	  expositie:	  “Kadinlar:	  
godinnen	  –	  harem	  –	  macht”.	  In	  deze	  
expositie	  maakt	  u	  een	  reis	  door	  de	  Turkse	  
regio	  aan	  de	  hand	  van	  tien	  inspirerende	  
vrouwen	  uit	  de	  geschiedenis	  van	  Anatolië.	  
Derwishhuus	  staat	  met	  25	  kelims	  in	  het	  
museum.	  Twentse	  Welle/kadinlar	  	  Derwishhuus	  
	  
*	  Japanmuseum	  SieboldHuis,	  Leiden	  
Expositie:	  Zijden	  Pracht.	  Kimono's	  uit	  de	  Kubota	  
collectie.	  Tot	  en	  met	  31	  mei.	  
www.sieboldhuis.org	  

	  
	  
Mooie	  spullen	  en	  materialen	  
Wool&	  Prince:	  Wollen	  overhemden,	  T-‐shirts	  
en	  boxers.	  Het	  verhaaltje	  in	  de	  NRC	  next	  was	  
dat	  Mac	  Bishop	  (25	  jaar)	  baalde	  van	  het	  na	  
twee	  dagen	  moeten	  wassen	  van	  zijn	  
overhemden.	  Hij	  dacht	  aan	  het	  wollen	  hemd	  
van	  zijn	  vader	  dat	  na	  tientallen	  dagen	  dragen	  
nog	  steeds	  niet	  stinkt.	  Hij	  heeft	  zijn	  baan	  bij	  
Unilever	  opgezegd	  om	  nu	  eigentijdse	  
hemden	  van	  fijne	  wol	  te	  maken.	  Alleen	  voor	  
heren	  zo	  te	  zien.	  http://woolandprince.com/	  
	  
Producten	  van	  pompdoek:	  Bellebien	  maakt	  
er	  handdoeken,	  beddengoed	  en	  meer	  van.	  
www.bellebien.nl	  

	  
Telefoontasjes:	  het	  resultaat	  van	  een	  ochtend	  
Afrikaanse	  afwerktechnieken	  bij	  weefkring	  In	  Touw.	  



Jacomijn	  van	  der	  Donk:	  maakt	  sieraden	  met	  
natuurlijke	  materialen.	  
www.jacomijnvanderdonk.nl	  

	  
	  
Rubia:	  de	  fabriek	  in	  Steenbergen	  die	  natuurlijke	  
verfstoffen	  fabriceert.	  Ze	  begonnen	  met	  
meekrap	  en	  dat	  is	  nu	  bij	  zowel	  industriële	  als	  
ambachtelijke	  tapijtmakers	  in	  gebruik.	  Er	  wordt	  
ook	  gewerkt	  aan	  natuurlijke	  verfstoffen	  voor	  
andere	  kleuren.	  
http://www.rubia-‐nc.com/rugs	  

	  
Een	  tapijt	  van	  Everest	  tapijt	  makers	  
128	  13	  
Mooi	  Werk	  
In	  de	  buurt	  van	  Lübeck,	  Noord	  Duitsland,	  
werkt	  Katja	  Stelz	  aan	  haar	  prachtige	  strakke	  
weefsels;	  dekens,	  vloerkleden,	  kussens	  en	  
meer.	  	  www.katja-‐stelz.de

	  
Jan	  Peter	  Muilwijk	  	  laat	  zijn	  ontwerpen	  weven	  
op	  Jaquardmachines.	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  de	  

textiel	  de	  werken	  een	  heel	  andere	  uitstraling	  
geeft	  dan	  verf	  op	  doek	  zou	  doen.	  
www.janpetermuilwijk.com	  

	  
	  

Weefgerei	  
Weven	  met	  schietspoelen	  is	  lang	  het	  terrein	  van	  
de	  professionele	  wever	  geweest	  die	  een	  groot	  
getouw	  had	  en	  grote	  breedtes	  weefde	  met	  zijn	  
schietlade.	  Handwevers	  ontdekken	  
schietspoelschuiten	  nu	  ook.	  Er	  zijn	  er	  ook	  die	  je	  
zonder	  schietlade	  kan	  gebruiken,	  gewoon	  als	  
werpspoel.	  Het	  voordeel	  is	  dat	  de	  zelfkanten	  erg	  
gemakkelijk	  mooi	  worden.	  Het	  spoeltje	  wikkelt	  
af	  van	  een	  uiteinde	  en	  de	  draad	  loopt	  door	  een	  
spanningsveer	  waarmee	  de	  juiste	  spanning	  in	  te	  
stellen	  is.	  Te	  koop	  bij	  onder	  andere	  
www.schachtspindle.com	  	  
www.blusterbaywoodworks.com	  

	  
Blusterbay	  schuiten	  
	  
Symposia	  
Textielcommmissie:	  Bio-‐design	  in	  Textiles.	  	  
Maandag	  18	  mei	  Rijksmuseum	  voor	  
Volkenkunde	  Leiden	  Textielcommissie.nl	  	  
	  
Lezen:	  tijdschriften	  en	  websites	  
*Turkey	  Red	  Journal:	  een	  digital	  tijdschrift	  over	  
plantaardig	  verven.	  Een	  prachtig	  artikel	  over	  het	  



verven	  van	  kimono-‐stoffen	  met	  modder	  in	  
Japan:	  Dorozome	  verven	  
Turkey	  Red	  Journal	  
*Nog	  meer	  informatie	  over	  dorozome	  gemaakt	  
op	  het	  eiland	  Amamioshima	  	  Kimono	  Japan	  
	  
Evenementen	  
*	  Leids	  Textielfestival:	  13	  t/m	  	  16	  mei	  	  
Golden	  Haand	  staat	  met	  haar	  producten	  op	  14	  
en	  15	  mei	  op	  de	  Arts	  and	  Crafts	  Fair	  en	  geeft	  op	  
16	  mei	  bandweef	  workshops.	  
www.textielfestival.nl	  	  
*	  Weversmarkt	  in	  Hoorn	  15	  juli	  
	  
Aanbod	  en	  vraag	  
*Finsterwolde,	  Gr.:	  Glimakra	  Victoria,	  tafelgetouw,	  60	  cm	  
weefbreedte,	  4	  schachts	  	  compleet.	  Prijs	  in	  overleg.	  
mirjawark@yahoo.com	  

	  
	  

*Garnwerd,	  Gr.:	  Glimakra	  Standard	  weefgetouw	  160	  cm	  
weefbreedte,	  4	  schachten,	  6	  trappers.	  Met	  weefbank,	  4	  
rieten	  en	  meer	  accessoires.	  Prijs	  in	  overleg.	  
tineluyt@gmail.com	  of	  0654325003 

 
 

*	  Finsterwolde	  Gr.:	  Louët	  Klik	  70	  cm	  weefbreedte	  
tafel/trapgetouw.	  Oud	  model	  Louët	  met	  plastic	  riet	  en	  
plastic	  hevelplaatjes.	  Prijs	  in	  overleg.	  
mirjawark@yahoo.com	  

	  
	  

*	  Weefoutlet	  
Diverse	  mooie	  weefattributen	  te	  koop	  van	  o.a.	  Leclerc.	  	  
Rieten,	  klossen,	  spoelen,	  weefschuiten,	  tapijtschuiten,	  
weefmolen,	  weefbank,	  bandweefgetouw,	  
bandweefcursus,	  opboomlatten,	  garens	  (Borgs,	  Vävlin	  
o.a.),	  handgesponnen	  wol,	  incredible	  rope	  machine,	  	  
gereedschap,	  en	  nog	  veel	  meer	  
Zaterdag	  18	  april	  (12-‐14	  uur),	  25	  april	  (12-‐14	  uur),	  2	  mei	  
(11-‐13	  uur),	  9	  mei	  (12-‐14	  uur),	  13	  juni	  (15-‐17	  uur).	  
Schoolplein	  1	  7231	  GN	  	  Warnsveld.	  Tel	  	  06-‐44151309	  	  
weefoutlet@gmail.com	  
	  
Nieuwe	  accommodatie	  voor	  cursisten	  
B&B	  Meerkamer	  
www.bedandbreakfast.nl/bed-‐and-‐
breakfast/oostwold/bbmeerkamer/8367	  
B&B	  Meerland:	  ook	  minicamping	  en	  
camperplaats	  
www.bedandbreakfast.nl/bed-‐
andbreakfast/oostwold/meerland/8807	  

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


