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Geen workshop Kantbreien in
mei, maar Kanttekeningen
Helaas ging de workshop Kantbreien niet
door. Bettie zag er erg tegenop, hoe dat
allemaal te organiseren. Dan moet je
kunnen zeggen: “Toch maar niet”. Per slot
is het vrijwilligerswerk en dat moet je leuk
blijven vinden.
Daarom dus Kanttekeningen in mei.

Verslag Contactdag 26 maart
Na twee coronajaren waren de twintig
aanwezige leden en de organisatie blij dat
de contactdag weer live kon plaatsvinden.
Gon Homburg opende de contactdag en
deed een oproep voor nieuwe
bestuursleden, aangezien zij de afgelopen
weken wat gezondheidsperikelen had
gehad en zich realiseerde dat een
eenmans bestuur wel heel kwetsbaar is.
Het is niet veel werk en het zou Gon goed
helpen om te weten dat ze er niet
helemaal alleen voor staat. Het
internationale Oidfa congres zal dit jaar
digitaal zijn, wat we natuurlijk jammer
vinden.

Een hele andere kijk op kant –
presentatie door Bettie Stijnman
Bettie startte de presentatie met een
introductie en uitleg over het verschil en
het ontstaan van de verschillende
kantsoorten door de tijd heen. Dit plaatste
het kantbreien in perspectief en haar eigen
achtergrond als technisch modetekenaar

gaf een verdiepende laag aan haar
presentatie. Daarna vertelde ze over de
drie kantbreicentra die er zijn in Europa, nl.
Estland; Haapsalu / Rusland; Orenburg /
de Shetland eilanden. Het derde deel was
een uitgebeide presentatie van eigen
werk, de variatie in haar patronen en de
diverse materialen en mogelijkheden
gaven een mooi overzicht.
Ben u nu zelf geïnspireerd geraakt kijk dan
op https://www.ravelry.com/. Op deze
website staan patronen en kunt u werk
delen, wel pas nadat u een inlog hebt
aangemaakt.

Na de lunch ging de workshop van start.
Er kon gekozen worden uit drie
verschillende paisley ontwerpen. Eén
ontwerp in Indria kant door Riet Delescen,
één grote paisley met krul ontworpen door
Gon Homburg en een moderne Paisley
ontworpen door Ilse Schoneveld. Het
werd een gezellige middag voor samen
klossen én een middag voor bijkletsen.
Ilse Schoneveld
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Contactdag 22 oktober 2022

Agenda:

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

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

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.

22 oktober 2022
Contactdag in het Museum De Kantfabriek
in Horst

Momenteel is nog niet bekend welke
wisseltentoonstelling er in oktober is.
Misschien heeft iemand een 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.
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.

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.

Kanttekeningen
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
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