
 

*Louët Octado 70 cm mechanische dobby met 
alle toebehoren. Ongeveer 10 jaar oud. 

 

Weviti trapweefgetouw en hevelrietgetouw. 
Femke van Iterson: 06 4993 2991 
info@railroadsystemsbv.nl  

 

 

 
 

 

 

Geld 

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. 
Contact opnemen met Mirja en overleggen zal de 
problemen meestal oplossen.   

Golden Haand Weefcentrum 
Hoofdweg 2 
9684 CG Finsterwolde 
06-20395671 
IBAN: NL07TRIO0198572298 (BIC: TRIONL2U) 
mirjawark@yahoo.com 
www.mirjawark.nl en www.goldenhaand.nl 
 

Volg Golden Haand op Facebook: 
www.facebook.com/GoldenHaandWeefcentrum 
Deze Gazet mag je doorsturen naar mensen waarvan je 
denkt dat ze het leuk vinden. 
 

 



 
Cursussen in het buitenland 
Studio Aphorisma heeft weer zomercursussen 
in Toscane. Dit jaar ontwerpen. 
 
Textielmanifestaties 
*28 mei-4 juni: Week van het weven: Dit jaar is 
het Zuid Nederland die dit evenement 
organiseert. De weefweek wordt afgesloten op 
zaterdag 4 juni met een Kunstzinnige 
Textielmarkt en lezing in et Weverij Museum in 
Geldrop.  
*10-12 juni: Webeforum Oederan. Gewebe-
Inspiracion-Spitze. 
 
Materialen 
Wol kan niet in de wasmachine……. Slechts als 
het is behandelt met een erg 
milieuonvriendelijk proces met chloor en veel 
water is het ‘super-wash’ en kan het wel in de 
machine. Men is nu ver op weg om eenzelfde 
resultaat; het afvlakken van de schubjes, te 
bereiken met plasmatechnologie. 
 
Mooi gemaakte spullen 
MINNA is een New Yorkse firma die 
huishoudtextiel maakt en is opgericht in 2013 
door Sara Berk. MINNA probeert het gat 
tussen ethisch verantwoordde producten en 
modern ontwerp te overbruggen. 

 
 
Makers van mooi werk 
*Aliki van der Kruijs maakt op het dak van haar 
studio in Amsterdam doeken met daarop een 
registratie van het weer. Regen, miezer en 
hoosbuien zijn gedrukt op haar doeken. Elk 
stuk is een unieke weergave van het weer op 
dat tijdstip. 

 
 
*Barbro Nilssen leefde van 1899 tot 1983. Haar 
ontwerpen voor wand- en vloerkleden lijken 
tijdloos. Ze worden nog altijd geweven in de 
werkplaats van Märta Måås-Fjetterström in 
Zweden die ze al vanaf 1919 in opdracht weeft. 

 
E-boek 
Janneke Stelling maakte een E-boek voor 
beginnende wevers. Compleet met 
instructieve filmpjes. Het boek ziet er mooi uit. 
De gekozen methode vindt ik omslachtig. 
 
Aanbod getouwen: ruilen, kopen verkopen 
Avril hevelrietgetouw: dit is een Japans merk. 
Weefbreedte 60 cm. Nieuw en in de doos met 
drie rieten 30, 40 en 50/10. €150,00 
mirjawark@yahoo.com  
 



Lezingen 
Wayuu; het volk dat zo’n ongewoon prachtige 
matriarchale cultuur heeft op de grens van 
Colombia en Venezuela.  
15 okt. Horst Museum de Kantfabriek. 19.00 u 

 
Karemé. Foto Carlos `pelicano 
 
Exposities Golden Haand 
Bellingwolde: Museum de oude Wolden: 24kXL 
t/m 5 juni. http://museumdeoudewolden.nl/24k 

 
MOW podest met Taquetékleden. Foto Ria van Krieken 
 

Horst: Museum de Kantfabriek:  
“VEURNOAM/VOORNAAM te mooi om te 
vergeten”. 24 mei t/m 19 juni. 
Horst: Museum de Kantfabriek:  
“REISSTOF collectie Oman en Venezuela”.  
26 juni t/m 20 november. 
http://www.museumdekantfabriek.nl/exposition/verw
acht/ 

 

Produktie 
Oogkussentje gevuld met lavendel en rijst.  
Voor promotiedoeleinden zijn er een aantal 
professionele foto’s gemaakt. Dan worden je 
artikelen zo mooi dat je er blij van wordt. 

 
  
Golden Haand is te vinden op 
* 27, 28 en 29 mei: Designday Maastricht: 
Handgeweven producten. www.designday.nl 
* 16, 17en18 sept.: Culinair Fraeylema in de 
Fraeylemaborg in Slochteren:handgeweven 
producten. www.culinairfraeylema.nl 
* 5 nov.: Landelijke weefdag Barneveld: 
Weefgarens  en accessoires. 
*9 en 10 dec.: Midwinterwol in Winschoten: 
weefgarensenaccessoires. 
 
Interessante websites 
Uit DUURZAAM NIEUWS, een digitale krant, 
het volgende bericht over ‘MODE-tracker’ om 
modemerken en winkel op hun duurzaamheid 
te beoordelen.  
 
Tentoonstellingen 
HAAR tot en met 29 mei 
Grensoverschrijdende modeontwerpers en 
kunstenaars die menselijk haar als materiaal 
en inspiratie gebruiken nemen deel. Centraal 
Museum Utrecht. centraalmuseum.nl 

 
BABE door Zou Tian. 2013 
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Het nieuws van april, mei en juni 2016 
 
Inloopdagen  
In de komende maanden vallen deze op 23 en 
24 april, 28 en 29 mei en op 25 en 26 juni.   
Zoals altijd kun je garens en 
weefbenodigdheden inslaan, handgeweven 
producten bekijken en informatie over 
cursussen krijgen. Natuurlijk mag je ook met 
weefvragen komen. Zat. 10-18 uur, zo. 12-18 
uur. Je kunt altijd een afspraak maken voor een 
bezoek op een andere tijd.	
 
Cursussen tot einde 2016 
Basis weven 
basis 1: 4-8 april, 18-22 juli en 17-21 okt. 
basis 2: 2-6 mei, 1-5 aug. en 7-11 nov. 
basis 3: 15-19 aug. 
Basis 4: 5-9 september 
 
Voorbij de basis A 
18-22 april: honingraat, corduroy en 
monnikenrand  
Voorbij de basis B: 
3-7 oktober: “overshots” of “drälls” 
 
Etnisch weven 
21-25 november: Omaanse weefsels 
 
Themadagen 
17-18 mei 2016: bandweven 
27, 28 en 29 juli: kaartweven 
 
Cursussen op andere locaties  
Tijdens de expositie in Museum de Kantfabriek  
in Horst zijn er twee workshops 
15 sept.: Bandweven: op een hevelrietgetouw 
en op een bandweefgetouw (inkle-loom). 10-
16 uur. 

 
Een originele Mochila met bandgeweven draagriem. 
 
19 nov.: “Wayuu lussenvlechten” 10-12.30 uur 

 
Foto van Daniela Osorio 
 
Cursus door Andreas Möller 
“Bouw je eigen Flying-8” 
In het flying-8 weefgetouw heeft Andreas zijn 
jarenlange ervaringen met weven en 
ergonomisch werken samengebracht. 
Iedereen kan het bouwen. Het is een 8 schacht 
contra-marche weefgetouw met 6-14 trappers 
en een schietspoellade. Het is ontworpen voor 
mensen met een klein budget. Het bevalt zo 
goed dat er nu al door de hele wereld flying-8’s 
staan. 
1 t/m 4 september. Kosten €480,00 exclusief 
hout (tussen €150 en €170, hevels, riet en 120 
meter hennepkoord).  
https://www.youtube.com/watch?v=dyGhBp7arRM 
 


