KANTTEKENINGEN

Het bestuur van OIDFA Nederland hoopt dat
iedereen een goede zomer heeft gehad.
MEDEDELINGEN:
Op de komende contactdag krijgen we bezoek,
hoog bezoek. Het EC komt bij ons kijken, ze
hebben een vergadering gepland in Zaandam.
En een bezoek aan onze contactdag mag dan
niet ontbreken. Wilt u iemand persoonlijk
spreken, heeft u vragen, grijp uw kans.

OIDFA heeft een pagina op Facebook. Bij de
evenementen kunt u bovenstaande banner
vinden. Deze is ontworpen door Afrodita Hebar
Kljun uit Slovenië. Op de website:
www.oidfanederland.nl vindt u een link naar de
website van het Lace Event “We Love Lace”.
Hierop kunt u de vorderingen van de
organisatie en het laatste nieuws vinden.
Inmiddels zijn we druk om de organisatie in
goede banen te leiden.

Liesbeth, Tony en Tine zijn naar Linköping in
Zweden geweest voor de AC-meeting.

augustus 2017

Dit was de laatste AC-meeting onder leiding
van Kajsa Borg. Als voorzitter is zij opgevolgd
door Margaret Abbey uit Australië.
Secretaris Gabrielle Sonntag is tijdens de ECmeeting opgevolgd door Ruth Hall uit
Engeland. Katherine Gentelli uit Australië zal in
2018 Debra Jenny opvolgen als redacteur van
het Bulletin en zal het komende jaar worden
ingewerkt. Liesbeth is gekozen als General
Treasurer en zal na het Lace Event in
Zaandam worden ingewerkt om vanaf 1 januari
2019 Anne Drew op te volgen.
In de koffiepauze van zondag kwam Remon
van Dutch Tourism uit Zaandam een
kaasproeverij houden om de AC-leden warm te
maken voor het Lace Event in Zaandam. Alle
aanwezigen kregen een info-tas van Dutch
Tourism aangeboden namens Henri Willig.

Na de pauze is de PowerPointPresentatie “We
Love Lace 2018” vertoond. De EC- en ACleden kregen een door Liesbeth gemaakte
Goodie bag, waarin o.a. folders van hotels,
musea en
info over de omgeving van
Zaandam, een boekje met luchtfoto’s van
Noord-Holland gesponsord door Unox/Plus
Supermarkt en een USB-stick in de vorm van
een creditcard met de Power Point
ingesproken in het Engels of Frans.
Terugblik op de Contactdag van 25 maart
2017.
Tijdens het Lace Event “We Love Lace” willen
we een boek uitgeven met nieuwe patronen
van harten.
Anja Mosheuvel heeft haar kant in het zonnetje
gezet en ons verteld over haar passie voor
kant.
De workshop werd door Ina Blaas verzorgd. Zij
liet ons Harten klossen in ’s Gravenmoerse
techniek.
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KANTTEKENINGEN
We hopen de resultaten
Gravenmoerse harten op
Contactdag te zien.

van alle ’s
de komende

augustus 2017

KOMENDE CONTACTDAGEN:
28 oktober 2017 (met bezoek van het EC)
24 maart 2018 (i.v.m. Pasen)
27 oktober 2018
OIDFA Lace-Event 2018:
10 en 11 augustus 2018
Zaandam
OIDFA CONGRESSEN
2020 Tartu - Estland

Contactgegevens OIDFA-bestuursleden
Nederland
Penningmeester/Ledenadministratie:
Liesbeth van Loo (raadslid)
Eems 172
9204 JZ DRACHTEN
: (0512) 53 02 52
@: j.loo20@upcmail.nl
Secretaris:
Annemieke Solleveld-Brüning
Hoogstraat 68
7311 CW APELDOORN
: (055) 521 69 46
@: annemieke.solleveld@hetnet.nl
Anja Mosheuvel (raadslid)
Willem Kloosstraat 11
6901 LH ZEVENAAR
: (0316) 331321
@: a.mosheuvel@gmail.com
Tony de Kaper-van Aalst (raadslid)
Hollandiahof 20
3119 ZD SCHIEDAM
: (010) 229 28 72
@: tony@dekaper.com
Verkoopcoördinator:
Tine Oderkerk
Zuideinde 249
1511 GN OOSTZAAN
: (020) 631 99 86
@: tine.oderkerk@kpnplanet.nl
Mocht u vragen hebben over OIDFA neem dan
contact op met één van de bestuursleden of
via info@oidfanederland.nl

Aanmelding Contactdag 28 oktober 2017
Wilt u bij aanmelding het geld overmaken
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer? I.v.m. de administratieve verwerking
ontvangt Liesbeth van Loo ook graag (een
kopie van) het strookje onderaan het
opgaveformulier.
Leden betalen voor deelname aan deze
contactdag de prijs van € 22,50 inclusief lunch.
Niet-leden betalen € 27,50 inclusief lunch.
Om organisatorische redenen is het niet
mogelijk om onaangekondigd naar de
contactdag te komen!
OVERIGE ZAKEN:
Nederlandse vertaling Bulletin OIDFA
Het is mogelijk om de Nederlandse vertaling
van het Bulletin te ontvangen. De jaarlijkse
kosten voor het ontvangen van deze vertaling
per post zijn € 10. Per e-mail kost dit € 2,00.
Voor ontvangst van de vertaling kunt u zich
aanmelden bij Liesbeth van Loo.
Wijzigingen postadres/e-mailadres
Wijzigingen kunt u doorgeven aan Liesbeth
van Loo.
Kanttekeningen per e-mail
Leden met een e-mailadres, ontvangen de
Kanttekeningen elektronisch. Dit scheelt veel
portokosten.
U kunt uw e-mailadres doorgeven aan
Annemieke Solleveld. Beschikt u niet over
email, dan ontvangt u de Kanttekeningen via
de post.
Lidmaatschap 2018 € 34,00
Evenals vorig jaar bestaat de mogelijkheid om
dit contant te betalen op de Contactdag of de
LOKK Kantmarkt.

KALENDER 2017:
LOKK Kantmarkt: 10 en 11 november 2017.
2018: Handwerkbeurs te Zwolle van 15 t/m 18
februari.

18th OIDFA General Assembly and Lace Event Event We Love Lace

