Anneke Doorenspleet tekst John Drop foto’s

Een zee van kant voor KiKa
Traditie
Bij verschillende
jubilea van de LOKK is
door de leden aan een
ledenproject gewerkt.
Witte bloesems,
herfstbladeren voor
op de barones,
druppels en ijspegels
zijn er door de leden gemaakt. Het resultaat van zo’n
ledenproject leverde dan later een mooi bedrag op voor een
goed doel. Zo werden de druppels en ijspegels in 2008
verkocht ten bate van de CliniClowns.
Op de Kringbesturendag van 2011 lanceert het LOKK-bestuur
het ledenproject voor het 35-jarig bestaan. Kringen en
individuele leden kunnen blauwe paneeltjes krijgen om een
kantwerk op te maken. Het thema van het project is ‘Een zee
van kant’. Als inspiratie voor de invulling van de paneeltjes
krijgen de kringbesturen een CD mee, om aan hun leden te
laten zien.

Verloop van het project
Bij mij, Anneke, thuis heeft een aantal dagen de hele garage
en de woonkamer vol gelegen met paneeltjes, want al die 700
paneeltjes moesten blauw worden geschilderd. Er zijn
uiteindelijk zelfs 720 paneeltjes uitgedeeld. Daarvan zijn er
546 met kantwerk erop terug gekomen. Dat is heel veel: 76%.
Geweldig, zo’n resultaat! Ieder die meegedaan heeft, hartelijk
dank. Het is een groot werk geworden van 2.40 m hoog bij
8.40 m breed. Het zijn 14 grote panelen van 6 paneeltjes hoog
en 6 paneeltjes breed.
Wat een gedoe!
Moet je je voorstellen, wat een toestand het was, toen wij die
paneeltjes moesten neerleggen om er een geheel van te
maken. Alle paneeltjes zaten in een plastic zakje om
beschadiging te voorkomen. Allemaal uit de zakjes,
neerleggen, opschrijven waar een paneeltje op het grote
paneel moet. Als het klaar is, alles weer in de plastic zakjes.
En later gingen wij de paneeltjes op het grote paneel
monteren. Weer allemaal uit de plastic zakjes. En straks, na
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het kantfestival,
moet het er weer af
en weer in de plastic
zakjes. Je kan ze zo
langzamerhand niet
meer zien, die plastic
zakjes. Ook zijn er
veel opgestuurd,
omdat het tijdens de
Kantmarkt heel slecht weer was en er veel leden toen niet
konden komen om hun paneeltjes in te leveren. Zelfs mijn
buren vroegen wat het toch allemaal was. Ze hadden
namelijk veel pakketjes in ontvangst genomen. Want veel
leden wilden toch wel graag hun paneeltje inleveren,
desnoods maar per post.

op Adrillen (zie Kantbrief-1) en die verkocht voor KiKa.
Dat bracht € 32,50 op. Twigt GrafiMedia, de drukkerij van
de Kantbrief, heeft een groot paneel van 36 paneeltjes
gesponsord voor € 181,50. Ze hebben dit gegeven voor KiKa
en vinden dat we de paneeltjes weer moeten verkopen.
We kunnen dus dezelfde paneeltjes twee keer geld op laten
brengen. Ook bij een bezoek aan de Rabobank haalde onze
penningmeester € 50,- op bij het personeel.
Misschien lukt het om nog meer grote afnemers te vinden.
Weet u misschien een bedrijf of instelling, dat voor € 180,een paneel van 1.20 m x 1.20 m. wil kopen? De rest van de
paneeltjes willen we graag aan onze leden verkopen. We zijn
van plan om op de Algemene Ledenvergadering al de eerste
verkoop te doen en dan op de Ledencontactdag en de
Kantmarkt. Velen hebben in Deventer al hun favoriete
paneeltje gereserveerd en betaald, maar er zijn er nog heel
veel over. Komt u dus een of meer mooie exemplaren
uitzoeken. U heeft voor € 5,- een origineel kantwerk en de
opbrengst is voor het goede doel, de bestrijding van kanker bij
kinderen.

De verkoop
Er zijn 135 paneeltjes die leden terug willen kopen. Twee leden
hebben voor hun eigen paneeltje al € 10,- betaald.
Kantkring Rosaline uit Winschoten heeft slangetjes geklost
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