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De Power Point, welke gemaakt was voor de
AC-vergadering in Linköping is vertoond.
Na het vergadergedeelte gingen we aan het
werk met ‘Hoedje van papier’.

Het bestuur van OIDFA Nederland hoopt dat
iedereen 2017 goed heeft afgesloten en 2018
goed is begonnen.
MEDEDELING:
We zijn nog zes maanden verwijderd van het
OIDFA Lace Event 2018 ‘We Love Lace’.
Heeft iedereen een hart geklost? U kunt het
inleveren op de komende contactdag.
Meer over het Lace Event op onze website:
www.oidfanederland.nl/oidfa2018nl

Tijdens onze laatste vergadering heeft
Annemieke aangegeven te willen stoppen met
het secretariaat. Zij krijgt het steeds drukker
met haar tolk-werkzaamheden en het wordt
steeds moeilijker om dit te combineren. Ook
Ruud heeft aangegeven te willen stoppen met
het bijhouden van de website.
We zijn dus op zoek naar zowel een nieuwe
secretaris als een nieuwe webmaster. Heeft u
belangstelling neem gerust contact op met één
van de bestuursleden.
Terugblik op de Contactdag van 28 oktober
2017.
Omdat het EC vergaderde in Zaandam hebben
Afrodita Hebar-Kljun, Anne Drew, Ruth Hall en
Kate Gentelli onze contactdag meegemaakt.
Na afloop waren zij verbaasd dat er zoveel
leden aan deze dag deelnamen.

Anja had, naar een patroon van een shawl van
Christine Mirecki, de grote hoed gemaakt.
Tine had, naar hetzelfde patroon, een kleinere
versie gemaakt.
Ook konden we kiezen voor een broche in
Torchon.

Er werd weer hard gewerkt en we hopen de
resultaten op de volgende contactdag te zien.
Contactdag 24 maart 2018:
Programma voor de komende contactdag:
o We hebben mededelingen over het
Lace Event 2018
o Gesa Pander wil graag haar kanten in
de zon zetten.
o Liesbeth van Loo geeft uitleg bij de
workshop “Tasje voor zakdoeken of
telefoon”.
o We nemen ook uw gekloste hart in
voor het Lace Event.

Rommy van der Wal heeft ons verteld hoe zij
met het kantklosvirus besmet is geraakt.

Eerste OIDFA-activiteit 2018: Handwerkbeurs Zwolle, van 15 t/m 18 februari. Kom langs!
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Contactgegevens OIDFA-bestuur Nederland

Handwerkbeurs Zwolle
Van 15 t/m 18 februari 2018 zal in de IJsselhallen in
Zwolle de Handwerkbeurs weer gehouden worden.
OIDFA Nederland zal met een stand aanwezig zijn
tegenover het kantplein.

Penningmeester:
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

KOMENDE CONTACTDAGEN:
24 maart 2018
27 oktober 2018
30 maart 2019
26 oktober 2019
OIDFA Lace-Event 2018:
10 en 11 augustus 2018
Zaandam

: (010) 229 28 72
@: tony@dekaper.com
Verkoopcoördinator:
Tine Oderkerk
Zuideinde 249
1511 GN OOSTZAAN
: (020) 631 99 86
@: tine.oderkerk@kpnplanet.nl

OIDFA CONGRESSEN
2020 Tartu - Estland

Mocht u vragen hebben over OIDFA neem dan
contact op met de bestuursleden via
info@oidfanederland.nl

KALENDER 2018:

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 Liesbeth
van Loo.

o

o
o
o

Handwerkbeurs in de IJsselhallen te
Zwolle, donderdag 15 t/m zondag 18
februari 2018.
http://www.handwerkbeurs.nl/zwolle/
40-jarig jubileum LOKK in de
Lebuinuskerk te Deventer, donderdag
19 t/m zaterdag 21 april 2018.
18e OIDFA ALV en Kant Evenement,
maandag 6 t/m zaterdag 11 augustus
2018 in Zaandam
LOKK Kantmarkt in Maarn vrijdag 2 en
zaterdag 3 november 2018

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. U kunt uw emailadres
doorgeven
aan
Annemieke
Solleveld. Beschikt u niet over email, dan
ontvangt u de Kanttekeningen via de post.
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