handdoek, placemat of tafelloper. Je
weefgetouw staat ingeregen voor je klaar. Je
kiest je eigen inslagkleur(en). In twee dagen
weef en naai je je eigen set van 2
droogdoeken, 2 placemats of een tafelloper.
*Workshop: Weef je eigen kussen met
ingelegde patronen. Je weefgetouw staat
ingeregen voor je klaar. Je kiest zelf je kleuren.
De eerste dag begin je met de achterkant van
het kussen. De volgende dag de voorkant. Zo
heb je mooi tijd om je de weefmanier eigen te
maken. Wij maken er een kussen van en
sturen het op.
* Workshop: kaartweven. Introductie tot het
weven van banden met kaarten.

GOLDEN HAAND GAZET NR. 40
Het nieuws van oktober, november en
december 2021.
Omdat de Gazet 4x per jaar uitkomt luidt
nummer 40 het 10de jaar uit. Goh, de tijd
vliegt.
Bezoek en cursussen
Wil je de werkplaats bezoeken om iets aan te
schaffen of om te zien hoe het hier toegaat,
dan ben je welkom op de open dagen. Buiten
de open dagen op afspraak. Open dagen: 30
en 31 oktober, 27 en 28 november. In
december geen open dagen, maar bellen voor
een afspraak kan altijd.

Weef je eigen kussen met inlegpatronen.

Cursussen 2022
Basis 1
3-7 jan., 4-8 april, 4-8 juli, 3-7 okt.
Basis 2
10-14 jan., 11-15 april, 11-15 juli
9-13 mei Duits
Basis 3
25-29 april, 18-22 juli
Basis 4
25-29 juli, 1-4 nov. Duits

Workshops – tot juni 2022
5-6 feb.
Kaartweven
23-25 feb. Kussen weven
7-8 maart Linnen weven
Specialisatieweken
22-26 nov. 2021 Taqueté en Samiet
13-17 juni 2022 Vorm & Kleur
15-19 aug. 2022 Kelim weven
5-9 sept. 2022 Natuurlijk verven
17-21 okt. 2022 Zijde weven
*Taqueté en Samiet zijn oude en complexe
weeftechnieken. Het zijn patroonweefsels
met meerdere ketting- en inslagstelsels.
Toegepast op een moderne manier zijn er
prachtige weefsels mee te maken.
*Vorm en Kleur: veel wevers hebben moeite
hun kleurgevoel te vinden en vormkeuzes te
maken en toe te passen. Na kennismaking met
de achtergronden en een serie praktische- en

Basiscursus 3: sjaal in 6/1 wol Keper 4 2/2

Workshops
Workshopdagen lopen van 10.00-16.00 uur
*Workshop: Weef je eigen linnen theedoek,
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weefoefeningen voel je je vast zekerder in je
keuzes.
* Kelim weven: we genieten van etnische
tapijten. Die gaan we niet namaken. Maar we
gebruiken wel de weef- en afwerktechnieken.
Bestuderen van de vormtaal en kleurgebruik
helpt ons in ons eigen werk.
* Natuurlijk verven: Het verven van wol met
natuurlijke materialen is betoverend. Met een
receptenboek en een reuzen stalenboek ga je
naar huis.
* Zijde weven Dit bijzondere garen is er in vele
kwaliteiten. Doordat het zo kostbaar is
beginnen we er niet vlug aan. In deze week
leer je de eigenschappen, garens en geschikte
bindingen ervaren.
Binnenkort meer cursus info op de website.

Sjaal op Dana’s weefgetouw met zoomsteek.

* Alpaca Winkel in Beverwijk verkoopt alleen
maar Alpaca wollen garens. alpacawinkel.nl
* Wolboerderij Blij Bezuiden in Axel in
Zeeuws-Vlaanderen specialiseert zich al sinds
2004 op het Nederlands Merino-schaap; met
een 100% kriebelvrije wol. Het wordt verkocht
onder de merknaam Dutch Merino.

Kosten van een weekcursus zijn €350,00. Een
workshop kost €70,00 per dag. Inbegrepen
zijn: cursusboek, garens, koffie, thee en lunch.
Ook het gebruik van een weefgetouw en alle
benodigde accessoires.
Huur van een weefgetouw: Na het volgen van
een cursus is er de gelegenheid een getouw
(Jane 40 of 70 van Louët) met accessoires te
huren, met mogelijk 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.

wolboerderij.nl & dutchmerino.nl

* Horstia: al 150 jaar wolfabriek en leverancier
van mooie wollen garens in Horst Duitland.
horstia1.jimdo.com

Gereedschap
Terry Lavallee die de prachtige Bluster Bay
schuitjes maakt gaat met pensioen. Een
opvolger is er niet. Dit jaar kan ik nog 1x een
bestelling doen en dan is het afgelopen.
Vooral de eind-afwikkelende schuitjes zijn
hardlopers in de webwinkel.

Tentoonstellingen
Museum de Kantfabriek in Horst
Nederlandse ‘Banden van de Andes’ Kring en
de Nederlandse ‘Ikat’ kring vieren hun 25 jarig
jubileum met een expositie. Te zien tot en met
23 december. museumdekantfabriek.nl

Mooi materiaal
* Dana Poole is een heel productieve en
enthousiaste weefster. Van prachtige
materialen scheert zij kettingen, verft die en
verkoopt ze, of weeft er zelf sjaals van. Nu is
ze een webwinkel begonnen. weefboutique.nl

Verantwoorde kleding
*&II ofwel “andpause”: Hergebruik is de
duurzaamste vorm van kleding kopen. Renee
Ferron maakt vintage en hergebruik hip.
andpause.com
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* Let’s do Good: 1 gekocht=1 gedoneerd.
“Sokken worden het minst gedoneerd, maar
zijn juist het meest nodig.” Bron: Leger des
Heils. Straatkunstenaars ontwerpen de
sokken. letsdogoods.com

Textiel Kunst
* Sui Park maakt van tie-wraps organische
vormen in de natuur. suipark.com

Sui Park: Sprout

Mooi gemaakt
* Lila Luzy maakt onder de merknaam
LIZALUZY prachtige viltproducten. Van
industrieel vilt maakt ze strak vormgegeven,
en functionele gebruiksvoorwerpen die ze
met machineborduurwerk prachtig decoreert.

* Yinka Shonibare is geboren in Londen en
maakt heel gevarieerd werk. Onder andere
sculpturen van wax-prints. yinkashonibare.com

lilaluzy.de

Shopper wehende Pustenblume

Yinka Shonibare: Material 1 2017

Toegepaste textiel/Mode
Pathé’O is een Afrikaanse modeontwerper die
in Europa niet bekend is maar die in zijn eigen
continent beroemd is. Hij verwerkt veel
traditionele stoffen en ontwierp overhemden
voor o.a. Nelson Mandela. patheo.fr

* Ernesto Neto is een Braziliaanse conceptuele
kunstenaar. Zijn werk houdt het midden
tussen architectuur en kunst. Als kijker kan je
het werk aanraken, ruiken en voelen Gaia Mother
Tree: Hauptbahnhof Zürich

* De Deense kunstenaar Søren Krag maakt
digitale schilderijen. Om de digitale
ontwerpen uit te voeren gebruikt hij onder
andere de Jaquard weeftechniek. so.krag

Passementerie
* Massia Vittorio In Turijn is een fabriek voor
passementen sedert 1843. Ze maken banden,
koorden, kwasten, rozetten enzovoorts.
massiavittorio1843.it

Søren Krag: Four-fleet-does-at-a-gold-valley-2 detail 2020
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*Karin van der Molen maak kunst in de
natuur. karinvandermolen.nl

Nieuwe onderkomens voor cursisten
(zie ook links op de website)
*Aquamarijn: Woonwagen tussen twee
wateren voor 2 personen; Finsterwolde
Aquamarijn

*B&B GArSTVRIJ: Hut voor twee personen in
Westerlee B&B GArSTVRIJ
Verzamelaars Boeken Opbrengst voor Syrië
1 Doppelgewebe in der Handweberei: Ursina
Arn-Grischott. €70,00
2 The Techniques of Rug Weaving: Peter
Collingwood. €50,00
3 Oldtidensdragt Nutidstøj Spinde, Farve,
Væve,Sy: Inge Bjørn. €30,00
4 Rug Weaving Techniques Beyond the basics:
Peter Collingwood. €45,00
5 Am Webstuhl mit 4 Schäften: Ursula Kircher.
€40,00

Karin van der Molen: not a knot. 2020

Boeken
*2021 THE FABRIC OF CIVILIZATION How
textiles made the world. Virginia Postrel. Een
geweldig en leesbaar boek over de invloed van
textiel op de technologische ontwikkelingen
van onze geschiedenis. bookdepository.com

Vraag en aanbod
* Artisat van Leclerq 90 cm weefbreedte, 8
schachten, 10 trappers. Prijs in overleg. A.
Stemerding tel: 0592 -231405
E-mail: a.stemerding@kpnmail.nl

* 2021 MJKVDL 2021: ‘De architect die na 30
jaar met harde stof werken nu kleding gaat
‘bouwen’, zo zou ik Mark Jan Krayenhoff van
de Leur omschrijven. Inventief en geestig.
Daar is nu een boek van gemaakt.
mark-jan-krayenhoff-van-de-leur

* 2020 Ravattula Costume -the study of the
grave find-. Maikki Karisto en anderen. Leuk
boekje over de reconstructie van een Finse
grafvondst met onder andere kaartweefsels.
ravattula.fi

Samiet

Golden Haand Weefcentrum
Hoofdweg 2 9684CG Finsterwolde
06-20395671
mirjawark@yahoo.com
goldenhaand@yahoo.com
www.goldenhaand.nl
https://www.facebook.com/GoldenHaand

* 2015 Twee boekjes voor schapenliefhebbers
en spinners van Karoline Kerstin Mende: ‘Das
Islandschaf-Wollmilchsau: ‘Die erstaunlichen
Fakten über Schafe in Island’ en ‘Die
intelligentesten Schafe der Welt: Isländische
‘Anführerschafe’. verlag-alpha-umi.de
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