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Belangrijk nieuws over het 
congres van 2023 in Hamburg 
Het is niet mijn bedoeling om elke maand 
een Kanttekeningen te maken, maar dit is 
te belangrijk om uit te stellen. 
Begin deze maand is door het EC en het 
GCOC besloten om het congres in 
Hamburg niet ‘live’ door te laten gaan, 
maar in plaats daarvan een online congres  
te organiseren. De reden is, doordat er 
allerlei evenementen zijn doorgeschoven 
en de accomodaties erg duur zijn 
geworden er geen geschikte 
accommodatie kan worden gevonden. 
Daarbij komt de onzekerheid over de 
restricties en hoeveel mensen er dan 
kunnen komen. Het officiële 
bekendmaking komt natuurlijk in het 1e 
bulletin, maar het EC wil graag nu al weten 
of er mensen zijn, die ervaring hebben in 
het organiseren van zulke online 
evenementen en bij de organisatie kunnen 
helpen.


Contactdag 26 maart 2022. 

Na de aankondiging in de vorige 
Kanttekeningen over de Contactdag op 26 
maart 2022 in de Twee Marken in Maarn 
zijn er nog erg weinig aanmeldingen 
binnengekomen. Na de persconferentie 
van 15 februari waarin bijna alle 
maatregelen opgeheven zijn, wil ik vragen 
om je deze maand hiervoor op te geven, 
zodat ik het niet hoef te annuleren wegens 
te weinig deelname. Dat zou zonde zijn. 
Als vanouds gaan we klossen en wel een 
vervolg op de contactdag in oktober: 
Paisleys.


Hiervoor mogen we een patroon van Riet 
Delescen gebruiken, Ilse Schoneveld en ik 
hebben elk een nieuw ontwerp hiervoor 
gemaakt.

Naast de gewone kantklosbenodigdheden 
meenemen:


Paisley in Russische bandkant: 6 paar 
klossen met DMC 80 of Aurifil 28 (grijze 
kern) en 1 paar met dikker garen bv. 
cotton perlé 5. Opwinden 1,5 m per klos 
behalve het looppaar met 3 m. per klos


Paisley in Idrija kant: 6 paar met DMC 80 
of Aurifil 28 (grijze kern)


Paisley in hedendaagse kant: 

DMC 80 of Venus 70 in 3 kleuren bv. 
turquoise, wit en lichtblauw

5 paar turquoise voor de buitenrand, 

4 paar wit voor de tussenrand

5 paar lichtblauw voor de binnenrand.

Voor middengedeelte:

4 paar turquoise 
2 paar lichtblauw

3 paar wit
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Programma: 

• 10.00 uur zaal open

• 10.30 uur opening en mededelingen

• presentatie van Bettie Stijnman over 

andere kanttechnieken

• workshop paisleys

• rond 15.30 einde van de dag


Kosten zijn € 27,00 voor leden en € 30,00 
voor introducees. Deze prijzen zijn incl. 
koffie en/of thee, maar excl. lunch. 
Opgeven via het aanmeldingsstrookje 
mailen naar 
secretariaat@oidfanederland.nl 


Agenda:


26 maart 2022  
Contactdag in de Twee Marken te Maarn. 
zoz.


Onder voorbehoud in mei 2022 
Workshop Kantbreien door Bettie Stijnman 
Waarschijnlijk in het Textile Research 
Centre in Leiden. 

2 en 3 juli 2022  
Textielboekenmarkt in het Textile Research 
Centre in Leiden


22 of 29 oktober 2022 
Museumbezoek. Informatie volgt


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

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


Thema van de wedstrijd: ’De Rode Draad’


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.


• 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

mailto:secretaris@oidfanederland.nl
http://www.oidfanederland.nl

