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Het	  nieuws	  van	  januari	  en	  februari	  2012	  
	  
Het	  nieuwe	  jaar	  is	  net	  begonnen.	  Mag	  ik	  U	  
daarom	  het	  allerbeste	  toewensen	  voor	  een	  
gezond	  en	  creatief	  2012.	  Gelukkig	  zijn	  volgt	  
dan	  vanzelf.	  
Dit	  is	  het	  eerste	  exemplaar	  van	  een	  bulletin	  
dat	  ik	  af	  en	  toe	  wil	  gaan	  verzenden.	  Er	  is	  altijd	  
zoveel	  te	  doen	  en	  te	  melden…………..	  
	  
Inloopdagen	  
Elk	  laatste	  weekend	  van	  de	  maand,	  dus	  28	  en	  
29	  januari	  en	  25	  en	  26	  februari,	  zijn	  de	  
werkplaats	  en	  de	  winkel	  open.	  Op	  zaterdag	  
van	  10	  tot	  18	  uur	  en	  op	  zondag	  starten	  we	  om	  
12	  en	  sluiten	  om	  18	  uur.	  U	  kunt	  dan	  terecht	  
voor	  het	  bekijken	  van	  de	  	  handweefsels	  uit	  
eigen	  werkplaats,	  de	  sieraden	  van	  Riet	  Wark	  
en	  de	  handgemaakte	  tassen	  uit	  Colombia	  en	  
zijden	  sjaals	  uit	  Syrië.	  U	  kunt	  een	  weef-‐
bestelling	  bespreken	  en	  plaatsen.	  U	  kan	  
linnen,	  wollen	  en	  katoen	  weefgarens	  
uitzoeken.	  Natuurlijk	  ben	  ik	  er	  (bijna)	  altijd	  zelf	  
om	  informatie	  te	  geven	  over	  cursussen	  en	  
over	  lezingen	  en	  tentoonstellingen.	  
	  

	  

	  
Weef-‐café	  
Op	  verzoek	  start	  ik	  een	  weef-‐café.	  Elke	  derde	  
maandag	  van	  de	  maand	  bent	  U	  zonder	  
afspraak	  welkom.	  Tussen	  10	  en	  16	  uur	  kunt	  U	  
samen	  met	  andere	  gasten	  aan	  de	  slag.	  Een	  
weefproject	  berekenen,	  een	  ketting	  scheren,	  
een	  getouw	  opzetten	  of	  gewoon	  weven	  in	  
gezelschap.	  Tijdschriften	  bekijken	  en	  info	  
zoeken	  in	  de	  bibliotheek	  zijn	  ook	  mogelijk.	  Het	  
is	  geen	  cursus,	  dus	  les	  of	  aantekeningen	  krijgt	  
U	  niet,	  wel	  praktische	  hulp.	  In	  de	  werkplaats	  is	  
veel	  gereedschap	  aanwezig	  dat	  U	  mag	  
gebruiken.	  Het	  is	  praktisch	  als	  U	  uw	  getouw	  
aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  weer	  mee	  naar	  huis	  
neemt.	  Tafelgetouwen	  zijn	  eventueel	  te	  huur.	  
Inclusief	  koffie,	  thee	  en	  een	  vegetarische	  
lunch	  kost	  deelname	  €25,00	  per	  keer.	  Data	  
gedurende	  dit	  cursusjaar	  zijn:	  16-‐1,	  20-‐2,	  19-‐3,	  
16-‐4,	  21-‐5,	  18-‐6,	  16-‐7,	  20-‐8,	  17-‐9.	  
	  

	  
Een	  ketting	  scheren	  op	  het	  scheerraam.	  

	  
Cursussen	  in	  januari	  en	  februari	  
Libische	  week:	  deze	  vindt	  plaats	  in	  week	  4,	  van	  
23-‐27	  januari.	  Hij	  start	  met	  een	  diapresentatie	  
over	  Libië.	  Vervolgens	  bekijken	  we	  diverse	  
weefsels	  en	  met	  extra	  interesse	  de	  kussens.	  



Dan	  krijgt	  U	  uitleg	  over	  verschillende	  
technieken	  en	  typische	  afwerkingen.	  
Vervolgens	  gaat	  iedereen	  zijn	  eigen	  kussen	  
weven.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  gaat	  U	  met	  
een	  kant	  en	  klaar	  kussen	  naar	  huis.	  Bij	  de	  
cursus	  inbegrepen	  is	  een	  patronenboek.	  
Dagen	  lopen	  van	  9.00	  tot	  18.00	  uur.	  Inclusief	  
koffie,	  thee	  en	  een	  vegetarische	  lunch	  kost	  
deelname	  €300,00.	  Garenkosten	  zijn	  niet	  
inbegrepen.	  Neem	  Uw	  eigen	  getouw	  mee	  of	  
huur	  een	  tafelgetouw.	  Basis	  
weefvaardigheden	  vereist.	  
	  

	  
Een	  kussen	  uit	  Kabau,	  Jabal	  Nafusa,	  Libië	  
	  
Basiscursus	  1:	  deze	  vindt	  plaats	  in	  week	  9,	  van	  
28	  februari	  tot	  2	  maart.	  	  
Zie	  www.goldenhaand.nl	  voor	  details.	  
	  

	  
Raanu	  van	  Aaltje	  

	  
Golden	  Haand	  Weefcentrum	  
Hoofdweg	  2	  
9684	  CG	  Finsterwolde	  
06-‐20395671	  
mirjawark@yahoo.com	  
www.mirjawark.nl	  en	  www.goldenhaand.nl	  

Noteer	  alvast	  
*4	  maart	  
Hobbybeurs	  van	  11-‐17	  uur	  in	  de	  Pyramide	  aan	  
de	  Hoofdweg,	  Finsterwolde.	  	  
*14-‐18	  mei	  
Week	  van	  het	  Weven.	  Dagelijks	  een	  workshop	  
van	  twee	  uur.	  Voor	  alle	  leeftijden	  en	  voor	  een	  
klein	  bedrag.	  
	  
Ook	  niet	  vergeten	  
*17,18	  en	  19	  februari	  
Handwerkbeurs	  in	  de	  IJsselhallen	  te	  Zwolle.	  
*14	  jan.	  -‐	  25	  feb.	  
STEEK	  PLUS	  in	  Galerie	  de	  Smederij	  
adres:	  de	  Vosholen,	  naast	  nr.	  58	  in	  
Sappemeer.	  Do.	  t/m	  za.	  13.30-‐16.30u.	  
*Tot	  en	  met	  6	  mei	  
Azzedine	  Alaïa	  in	  de	  21-‐ste	  Eeuw.	  	  
Groninger	  Museum	  
	  
Aanbiedingen	  
Gratis	  getouwen	  
*Joop	  ’t	  Hart	  heeft	  een	  Liilstina	  van	  130	  cm	  
weefbreedte,	  4	  schachten.	  Vries:	  0592-‐542542	  
*Herma	  van	  Andel	  in	  Vleuten	  heeft	  een	  Weviti	  
3	  met	  4	  schachten.	  	  robergtv@planet.nl	  
*Marjan	  Schrage	  heeft	  een	  Normalo	  patent	  
van	  190	  cm	  weefbreedte	  en	  8	  schachten.	  
Kopen	  of	  ruilen.	  06-‐36056467	  
	  
Breiboek	  met	  patronen	  van	  Noorse	  truien	  
voor	  alle	  leeftijden	  van	  Dalegaren	  uit	  
Noorwegen.	  Van	  €11,95	  voor	  €7,50.	  	  
	  

 
Repen	  stof	  scheuren	  voor	  een	  voddenweefsel	  

 


