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    O- Binche Kant
    O- Brugs Bloemwerk
    O- Chrysanten
    O- Cluny Guipure
    O- Creatieve Kant
    O- Fijn Bloemwerk
    O- Florentijnse
    O- Kanttekenen op de PC
    O- Mechelse Kant
    O- Milanese Kant
    O- Naaldkant
    O- Non Figuratieve Kant
    O- Rijselse Kant
    O- Roccoco
    O- Russische Kant
    O- Schneebergse Kant
    O- Stropkant & Stropkant +
    O- Turnhoutse / Parijse Kant
    O- Venetiaanse Kant
    O- Vlaanderse Kant
    O- Workshop kantklossen voor kinderen

     O- Ik zou graag kennis willen maken met
           de kantclub
     O-  ......................................................................

    

    Naam:   ...............................................................
    Straat:   ...............................................................
    Gemeente:   ......................................................
    Tel - GSM:   .........................................................
    E-mailadres:   ....................................................   

Vink de gewenste informatie aan, vul je naam en adres 
in en stuur dit door naar “Jacobs Rita
Grotestraat 7, 3118 Werchter”.
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Fabrikant van kantklossen
Massaproductie van klein draaiwerk
Decolteerwerk

www.bobbins.be
Bedrijvenlaan 12  9080  Lochristi  Tel. 09/230 67 18

Deze folder kwam mede tot stand dank zij ...

Michielsen Rita
Tel: 016/58 13 98 

Email - rita.michielsen@pandora.be

Bij afwezigheidBij afwezigheid



Kant geschiedenis
Kant is zeker een van de oudste en tevens 
voornaamste ambachten die hun oorsprong in 
België vond. Kant werd vooral gekocht en 
gedragen door koningen, koninginnen, edel-
lieden, hofhouding en burgers van hoge stand. 
Hun kledij werd opgesmukt met de sierlijkste 
kantwerken,  Kant werd en wordt nog steeds, 
niet alleen gebruikt in de kledij maar ook aan 
tafel- en bedlinnen, gordijnen, enz.... Kant is 
een op zichzelf bestaand, opengewerkt weef-
sel, door de kantwerkster vervaardigd, door 
middel van op klossen gewonden garen, op 
een speciaal kussen en met spelden vastge-
hecht (kloskant) of met naald en draad op een 
patroon (naaldkant). Kant is geen plotse uitvin-
ding maar een evolutie uit handwerktechnie-
ken die reeds een duidelijke verwantschap 
vertoonden. Kant roept een nostalgische sfeer 
op. Het ritmisch getik van de klosjes op het 
kussen en het resultaat van het kantkunstwerk 
geeft de kantklosster een niet te omschrijven 
gevoel van rust en �erheid over het bekomen 
resultaat. Onder impuls van de Hertogelijke 
Aarschotse Kring voor Heemkunde wordt in 
1977 een cursus kantklossen georganiseerd 
door de heer René Brabants met mevrouw 
Liesje Matheus als lesgeefster. Er was zoveel 
belangstelling dat er onmiddellijk een 2de 
cursus volgde. 30 dames en de heer Brabants 
die de initiatie cursus gevolgd hadden verenig-
den zich in 1978 en de "Aarschotse Kant Klos 
Kring" (AKKK) ontstond. Ondertussen groeide 
het aantal leden gestaag en werd in 1981 de 
naam "AKKK" vervangen door
"DE VLASBLOMME", verwijzend naar de 
vlasdraad, tot op heden de meest gebruikte 
draad om kant te klossen.

De eigenlijke club
Elke eerste donderdag van de maand is er een 
bijeenkomst waarop alle clubleden uitgeno-
digd worden. Het zijn zeer gezellige avonden 
waar kantitems, nieuwsjes en wetenswaardig-
heden de volle aandacht genieten. De cluble-
den beschikken over een uitgebreide biblio-
theek met de nieuwste boeken op de kant-
markt. De door de leden afgewerkte kantwer-
ken worden tijdens de clubvergaderingen 
voorgesteld, van de nodige commentaar
voorzien  en bewonderd. 

Het atelier
Maandelijks is er een atelier waar de clubleden 
en de cursisten kunnen klossen aan een werk 
naar keuze en waar ze ook met raad en daad 
bijgestaan worden. Tijdens het atelier worden 
ook nieuwe technieken getoond, uitgepro-
beerd en ingeoefend.

De cursussen
De Vlasblomme heeft de mogelijkheid een 
brede waaier kantcursussen aan te bieden. 
Deze worden ingericht afhankelijk van de 
vraag en het aantal kandidaten. Bijna alle 
leden hebben het merendeel van de 
bestaande cursussen gevolgd  en zijn dus 
bekwaam o.a. stropkant - cluny-guipure - 
Brugs bloemwerk �jn en grof - Vlaanderse - 
Chrysanten - Florentijnse - Rococo - Veneti-
aanse - Schneebergse - Milanese - Parijse of 
Turnhoutse - Binche -Mechelse - creatieve of 
hedendaagse, zowel �guratief als non-
�guratief te klossen en ook nog naaldkant. Ook 
kan men kant leren tekenen met de computer. 
De lessen gaan door in de refter van
de school "Het Elzenhof” van de stad Aarschot.

De website
De kantclub beschikt over een eigen website 
die zeker een bezoek waard is:

 “www.kantclubdevlasblomme.be”  
Hierin vindt men een schat aan informatie van 
de aankomende evenementen en verslagen 
van de afgelopen clubactiviteiten, alsook het 
vele beeldmateriaal. Kortom, een website
 voor de kantliefhebbers.
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