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Bericht uit het hoofdbestuur: 

Er zijn wat wisselingen in het Executive 
Committee geweest. Zoals ju wellicht 
weet, is Joke Sinclair al eerder afgetreden 
als voorzitter. Ook de General Treasurer 
Helle Schultz heeft zich aan het einde van 
haar termijn als AC-lid teruggetrokken. 
Voorzitter is nu Caroline Leplat. Nieuwe 
leden in het EC zijn Katherine Dunlevey als 
vice-voorzitter, Anne Drew als tijdelijk GT.


Er is druk gewerkt aan Bulletin  nr. 3 en 
het patronenboek ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van de OIDFA.


Mocht iemand zin hebben om in het AC 
Nederland te willen vertegenwoordigen, 
kan dat. We hebben recht op 2 
vertegenwoordigers in het AC. Je hebt tot 
15 december 2022 tijd om hierover te 
beslissen. Het aanmeldingsformullier 
hiervoor is bij mij op te vragen.


Contactdag 22 oktober 2022 

Deze contactdag is in het Museum de 
Kantfabriek, Americaanseweg 8, 
5961 GP Horst. 


Programma: 
• Welkom vanaf 10,30 uur. 
• 11.00 uur - opening 
• 11.30 uur - rondleiding door het museum 
* 12.30 - lunch op eigen gelegenheid in de 
kant-ine of in de bovenzaal 
• 13.30 uur - mogelijkheid tot bezoek op 
eigen gelegenheid van het museum of de 
wisseltentoonstelling of napraten in de 
bovenzaal. 
• ca. 15.30 uur afsluiting.


De wisseltentoonstelling dan is ‘Langs 
geborduurde wegen” met stukken uit de 

collectie van Ien Rappoldt. Een erg 
interessante tentoonstelling met 
borduurwerk uit China. Zeker aan te 
raden. 
Maar misschien heeft iemand nog een 
ander interessant onderwerp, wat ’s 
middags besproken kan worden.


De kosten voor deze dag zijn: 


Leden: € 15,00 
	 met museumkaart € 10,00 
Introducees: € 17,00 
	 met museumkaart € 12,00 
De VIP-kaart van de BankGiro Loterij is 
niet geldig.


U kunt zich opgeven per e-mail of brief 
met vermelding van het 
lidmaatschapsnummer en of u een 
museumkaart heeft. 
 
Willen diegenen, die zich in maart 
voorlopig hebben opgegeven, dit 
bevestigen? 
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Het bedrag kunt u overmaken op onze 
bankrekening: NL70 RABO 0335 6445 97 
t.n.v. OIDFA Nederland o.v.v. contactdag 
oktober 2022.


Het museum is met het openbaar vervoer 
bereikbaar. Bus vanuit Venray of Station 
Horst-Sevenum. Let op, dat op zaterdag 
op bepaalde tijden alleen een belbus rijdt. 
Check dat kort voor vertrek wanneer de 
Ariva servicebus rijdt of de belbus.


Een andere kijk op het onstaan 
van kant 

Op de website van het Textile Research 
Centre staat een interessante blog over de 
mogelijkheid dat naaldkant mogelijk 
eerder is ontstaan dan nu bekend. Het 
gaat hier om kantachtige reparaties van 
perkamenten uit de 12e eeuw.


Hierbij de link naar het artikel: 
https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/
blog/1423-an-early-form-of-needle-
lace-12th-century-parchment-repairs


 

Agenda:


22 oktober 2022 
Contactdag in het Museum De Kantfabriek 
in Horst


4 en 5 november 2022  
LOKK Kantmarkt in de Twee Marken in 
Maarn


25 maart 2023 
Contactdag in de Twee Marken in Maarn


Datum onder voorbehoud  
4 t/m 6 augustus 2023  
20e on line congres.


Thema van de wedstrijd: ’De Rode Draad’


21 oktober 2023 
Contactdag in het Andere Museum van 
Oldtimer tot Kant in Leeuwarden. 

Contactgegevens OIDFA-bestuur 
Nederland 

Secretaris/penningmeester:  
Gon Homburg 
Saxen Weimarlaan 24 hs 
1075 CC  Amsterdam 
tel: 06 53713715 
e-mail: secretaris@oidfanederland.nl  
bankrekening: NL70 RABO 0335 6445 97 
t.n.v. OIDFA Nederland.


Overige zaken 
• Nederlandse vertaling Bulletin OIDFA 

Wilt u de Nederlandse vertaling 
ontvangen, dan zijn de jaarlijkse kosten 
voor ontvangst per reguliere post € 10 en 
per e-mail € 2,00. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij  
Gon Homburg.


https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/blog/1423-an-early-form-of-needle-lace-12th-century-parchment-repairs
https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/blog/1423-an-early-form-of-needle-lace-12th-century-parchment-repairs
https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/blog/1423-an-early-form-of-needle-lace-12th-century-parchment-repairs
mailto:secretaris@oidfanederland.nl
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• Wijzigingen postadres/e-mailadres 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan  
Gon Homburg.


• Kanttekeningen per e-mail 

Leden met een e-mailadres, ontvangen de 
Kanttekeningen per e-mail. Dit scheelt 
veel portokosten. 

U kunt uw e-mailadres doorgeven aan 
Gon Homburg. Beschikt u niet over e-mail, 
dan ontvangt u de Kanttekeningen via de 
post. 


• Website OIDFA Nederland 
Kijk voor het laatste nieuws op de website 
www.oidfanederland.nl

http://www.oidfanederland.nl

