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Het	nieuws	van	april,	mei	en	juni	2019.	
In	deze	Gazet	zijn	een	aantal	 items	die	niets	
met	weven	te	maken	hebben	maar	wel	heel	
interessant	 voor	 inspiratie	 of	 voor	 mij	
belangrijk	om	te	delen.	
	
Inloopdagen	
Op	27	en	28	april,	25	en	26	mei	en	29	en	30	
juni	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	2019	
Basis	weven	
basis	1:			 8-12	april,	1-5	juli,	7-11	okt.		
	 	 11-15	nov.	Duitstalig		
basis	2:	 23-27	april,	15-19	juli				
basis	3:		 6-10	mei,	29	juli-2	aug.	
basis	4:	 5-9	aug.	

	
Ruit-sjaal	van	Frederike	in	katoen	8/2	

Etnisch	weven	
Libische	week:	20-24	augustus	

	
Proeven	met	Libische	inleg-	en	verftechnieken	
Omaanse	banden:	26-30	september			
	
Voorbij	de	basis	
Ikat	week:	27-31	mei		
Schijnpatronen:	10-14	juni	

	
Schijnpatroon	op	16	schachten;	combi	van	keper	en	LB	
Kelim	weven:	23-27	oktober	
	
Themadagen	
Introductie	Kaart	weven:	5,6	en	7	juni		
Introductie	Band	weven:	27	en	28	juni	

	
	
Golden	Haand	is	te	vinden	op	
*	Feine	Stiche-6	TEXTILKUNSTMARKT:	Kloster	
Brunshausen;	Bad	Gandersheim,	Duitsland	17	
en	18	augustus.	www.portal-zur-geschichte.de	
	
Vakantie	idee	
*	Het	 Pronkjewailpad	 	 is	 een	 lange	 afstands	
wandeltocht	 met	 app.	 en	 stempelposten	
door	de	provincie		Groningen.	Van	4	april	tot	
en	met	 31	 oktober	 kan	 de	 route	 in	 etappes	
gelopen	 worden.	 Golden	 Haand	 is	



stempelpost.	het-pronkjewailpad	
Onze	kleine	attentie:		

Aan de eindeloze loper 
Weef hier warempel 
Voor een stempel 
Een stukkie mee 

Aan de eindeloze loper. 
 

	
	

Tentoonstellingen	Nederland	
*	 Nederland_Bauhaus-	 pioniers	 van	 een	
nieuwe	 wereld.	 Museum	 Boymans	 van	
Beuningen	 tot	 en	met	26	mei.	Nog	éénmaal	
pakt	het	museum	uit	vóór	de	grote	renovatie.	
Het	 is	 dit	 jaar	 100	 jaar	 geleden	 dat	 het	
Bauhaus	werd	opgericht.	www.boijmans.nl	

	
	
Tentoonstellingen	buitenland	
*	 INCA	 Dress	 Code;	 Pracht	 en	 praal	 uit	 de	
Andes.	Verlengd	wegens	 succes	 tot	 21-april:	
Museum	 voor	 Kunst	 en	 Geschiedenis	 te	
Brussel,	België.	www.kmkg-mrah.be	

	
	
Mooi	werk	
*	De	meubelstoffeerder	in	mijn	herinnering	is	
een	oude	man	 in	een	bruine	stofjas	die	 trijp	
op	Oisterwijkse	 banken	 spant.	 Helemaal	 het	
tegendeel	 is	 Margarita	 Gaier;	 ze	 is	 jong	 en	

hip,	maakt	nieuwe	meubels	en	oude	meubels	
vernieuwd	ze.		www.margaritagaier.com	

	
*	Esmé	Hofman	maakt	fijnscheenwerk.	Dat	is	
een	 arbeidsintensieve	 vlechtmethode	 met	
scheentjes	 van	 gesplitste	 wilgenteen.	
Daarvoor	 volgde	 ze	 drie	 jaar	 lang	 een	
opleiding	in	Duitsland.		www.esmehofman.nl	

	
Garlic	Queen	
	
Mooi	werk	buitenland	
Jogakbo;	 een	 Koreaanse	 patchworktechniek	
gebruikt	 om	 inpakdoeken	 (bojagi)	 mee	 te	
maken.	Het	Victoria	en	Albert	Museum	heeft	
er	 een	 mooi	 artikel	 over	 en	 een	 filmpje	
illustreert	 de	 werkwijze.	 www.vam.ac.uk				
www.youtube.com	

Bojagi,	rond	1940,	Korea.	Museum	no.	FE.303-2011.	©	
Victoria	&	Albert	Museum,	London.	 
	
Duurzaam	
*	 Elze	 van	 den	 Akker	 woont	 in	 Amsterdam.	
Van	 gevonden	 plastic	 afval	 maakt	 ze	
producten	die	mooi,	geestig	en	nuttig	zijn.	Zo	
geeft	 ze	deze	 afval	 een	 lekker	 lang	 leven	en	
maakt	 haar	 stad	 een	 stukje	 schoner.	 Bekijk	
haar	 knopen,	 sieraden	 en	 vazen	 van	
drankflesjes	 en	 de	 kunstwerken	 van	 plastic	
tasjes	 die	 weer	 afgedrukt	 zijn	 op	 kaarten,	



spiegeltjes	 en	 meer.	 www.pou-bell-design.nl.	
Bekijk	ook	dit	filmpje:	www.youtube.com	

	
Kunstwerk	Kraanvogels	door	Elze	van	den	Akker	uit	op	
straat	in	Amsterdam	gevonden	plastic	tasjes		
	
Film	
*	‘Pajaros	de	Verano’;	een	art	house	film	die	
speelt	 bij	 de	 Wayuu,	 een	 volk	 over	 wiens	
weefkunst	 ik	 het	 boek	 Si’ira	 schreef.	 "Pájaros 
de verano is als een Colombiaans volkssprookje met 
declamerende dorpsverteller en fraai gekleurde lokale 
riten" de Volkskrant****  www.youtube.com 

	
	
Trend	
*	 Folklore	 	 is	 de	 volgens	 Lidewij	 Edelkoort	
trend	 in	 mode	 en	 interieur	 in	 2020.	 Wat	
kunnen	we	 dan	 verwachten?	 Borduursels	 in	
geometrische	 en	 vrije	 vormen,	
“embellishments”	 ofwel	 kwasten,	 pompons	
en	banden,	ook	linten	en	patchwork.	
lidewij-edelkoort	

	
	
	

Boeken	
*	Hoewel	niets	met	textiel	van	doen	is	dit	een	
aanrader.	Door	mijn	vierjarig	verblijf	 in	Syrië	
voel	ik	een	sterke	betrokkenheid.	In	dit	boek	
klinkt	 het	 land	 zo	 herkenbaar	 door	 dat	 het	
pijn	doet.	Wael:	 door	 Suzanna	 Jansen	en	de	
in	 Nederland	 wonende	 Wael;	 een	 Syrische	
vluchteling.	www.uitgeverijbalans.nl		

	
*	Pronck	&	Prael.	Sits	in	Holland.	Hoe	Indiase	
sits	het	Nederlandse	leven	veranderde.	Door	
Winnifred	de	Vos.	www.libris.nl/boek	

	
	
Mooi		
De	Britse	Michael	Brennand-Wood	heeft	een	
internationale	 reputatie	 als	 vernieuwende	
textielkunstenaar.	 Hij	 zoekt	 altijd	
controversiële	gebieden	binnen	de	textiel	op	
zoals	 onder	 andere	 patronen,	 borduren,	
bloemen	 en	 kant.	 brennand-wood.com					
vimeo.com	

	
A	Field	of	Centres	door	Michael	Brennand-Wood		



Kleur	
Jan	 Hermen	 Lamers	 Kleurenlab.	 Werken	
vanuit	je	eigen	smaak,	soms	op	gevoel,	soms	
met	systeem.	www.kleurenlab.nl	

	
	
Overnachten	
*	 Het	 lidmaatschap	 van	 ‘Vrienden	 op	 de	
Fiets’	kost	minder	dan	€10,00	per	 jaar.	Voor	
dat	 geld	 heb	 je	 toegang	 tot	 de	website	met	
accommodaties	 die	 eenvoudig	 zijn	 en	 niet	
duur	(€22,50	per	nacht	 inclusief	ontbijt.).	Op	
fietsafstand	 van	 Golden	 Haand	 zijn	 ruim	 12	
adressen.		www.vriendenopdefiets.nl	
*	‘Huisje	in	de	wei’	is	een	unieke	slaapplek	in	
Oostwold.	Letterlijk	midden	in	de	wei	en	met	
een	warme	buitendouche!	www.airbnb.nl	
	
Vraag	en	aanbod	
De	 opbrengst	 van	 tweedehands	 artikelen	
aangeboden	 door	 Golden	 Haand	 gaat	 naar	
een	 schoolproject	 in	 Syrië	 waar	
(wees)jongens	,	die	door	de	oorlog	niet	meer	
naar	school	gingen,	weer	onderwijs	krijgen.			
*	 Spinnewiel	 model	 schippertje:	 Informatie	
bij	mirjawark@yahoo.com	

	

*	 Eke	 Dallinga	 heeft	 het	 Louët	 weefgetouw	
van		haar	broer	te	koop.	Het	is	gedemonteerd	
maar	 lijkt	 compleet	 en	 is	 een	 model	 met	
trappers.	ekedallinga@yahoo.com	
*	Louët	spinnewiel	S20	met	haspel	en	kaarde	
borstels.	 Prijs	 in	 overleg.	 Anne	 Greven	
annegreven@filternet.nl	

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


