Kanttekeningen

augustus 2014

Nieuwsbrief voor
Nederlandse leden van
OIDFA
Contactdag 29 maart
Vanaf het congres in Adelaide
maakt Tine Oderkerk als raadslid
deel uit van het bestuur. Liesbeth
van Loo is bereid het penningmeesterschap voort te zetten.
Hierdoor telt het bestuur voor
OIDFA in Nederland nu vier leden.
Na de mededelingen
presenteerde Yvonne ScheeleKerkhof haar nieuwste boek: The
Beauty of the Orient, Painted in
Thread.
Hierna maakten de aanwezigen
kennis met de kantverhalen en
kantwerken van Annie Bouhuis en
Marcsi Vekerdy.
Ephrem Muskee gaf haar
inspirerende workshop Klossen
met pitriet zodat velen aan het
werk gingen om een van de
ontwerpen van een vlinder in kant
uit te werken. Ephrem werd
bijgestaan door Gisa Kuijpers
waar nadere toelichting of
demonstratie nodig bleek.
Als dank voor hun bijdragen aan
de gezellige contactdag ontvingen
Annie, Marcsi, Ephrem en Gisa
een passende attentie.

- Na het congres in Adelaide:
We gaan het hebben over de reacties op de Nederlandse stand en we
laten de andere landenstands zien. Annemieke zal verslag doen van het
vergadergedeelte en ze zal een PowerPointPresentatie geven met foto’s
uit Adelaide.

- Teruggave Kantwerk voor Adelaide:
Bij de laatste contactdag werd aandacht gevraagd voor de presentatie
van OIDFA tijdens de laatste Hobbybeurs in Zwolle. Het bestuur heeft
besloten om de prestentatie voor het OIDFA-congres in Adelaide te
gebruiken voor de stand in Zwolle volgend jaar februari. Dit betekent dat
de ingeleverde grachtenhuizen bij de contactdag in maart 2015 zullen
worden teruggegeven.

- Werkgroep “Hedendaagse Kant”
Een jaar geleden deden de raadsleden een oproep tot het oprichten van
een werkgroep met als focus moderne kant. De aanleiding hiervoor was
de klacht dat er binnen OIDFA zo weinig aandacht zou zijn voor moderne
kant. Tot nu toe heeft zich een lid gemeld bij Liesbeth van Loo.

- Nederlandstalige website:
Het bestuur heeft al langer gedacht over een website om de leden in
Nederland op een eigentijdse manier te informeren. Een eerste opzet is
gemaakt door Ruud Solleveld. Zodra de website online is, zullen we u
hierover informeren. Het bestuur wenst de bezoekers van de site alvast
een prettig verblijf en is benieuwd naar uw reactie, zodra de site klaar is.

CONTACTDAGEN ‘15/’16
28 maart 2015
31 oktober 2015
19 maart 2016
29 oktober 2016
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PROGRAMMA CONTACTDAG 25 oktober 2014
- Opening
- Mededelingen
- PowerPointpresentatie impressies congres Adelaide ‘14
- “Kant in het zonnetje” door Lia Baumeister
- Workshop “Australian Secrets” door Tine Oderkerk
- Sluiting

OIDFA CONGRESSEN
2016 Slovenië – Ljubljana
2018 België - Brugge
Contactgegevens van de
OIDFA-bestuur in Nederland
Voorzitter:
Rico van Teijlingen (raadslid)
Troosterlaan 26
3571 NM Utrecht
Telefoon: (030) 273 35 43
e-mail:
rico.van.teijlingen@xs4all.nl
Penningmeester:
Liesbeth van Loo
Eems 172
9204 JZ DRACHTEN
Telefoon: (0512) 53 02 52
e-mail:
j.loo20@upcmail.nl

Aanmelding voor Contactdag 25 oktober 2014

Secretaris:
Annemieke Solleveld-Brüning
(raadslid)
Hoogstraat 68
7311 CW APELDOORN
Telefoon: (055) 521 69 46
e-mail:
annemieke.solleveld@hetnet.nl

Wilt u bij aanmelding het geld overmaken onder vermelding van uw
lidmaatschapsnummer? I.v.m. de administratieve verwerking ontvangt
Liesbeth van Loo graag ook (een kopie van) het strookje onderaan het
opgaveformulier.
Leden betalen voor deelname aan deze contactdag € 20, inclusief lunch.

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om
onaangekondigd naar de contactdag te komen!
KALENDER:

Tine Oderkerk (raadslid):
Zuideinde 249
1511 GN Oostzaan
Telefoon: (020) 631 99 86
e-mail:
tine.oderkerk@kpnplanet.nl
Mocht u vragen hebben over
OIDFA neem dan contact op
met de bestuursleden.
Coördinator standartikelen
Gon Homburg
email: gon.homburg@planet.nl

* Kantmarkt Schoonhoven, zaterdag 6 september
http://www.bob-in.com
* Kantmarkt LOKK te Maarn, vrijdag 7 en zaterdag 8 november
* Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle,
donderdag 13 t/m zondag 16 februari
http://www.handwerkbeurs.nl/zwolle/

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 € 9,50. Per e-mail kost u dit € 2,00.
Voor ontvangst van de vertaling meldt u zich bij Liesbeth van Loo.
Wijzigingen postadres/e-mailadres
Wilt u wijzigingen doorgeven aan Liesbeth van Loo?
Kanttekeningen per e-mail
Leden met een e-mailadres, ontvangen de Kanttekeningen elektronisch.
Dit scheelt veel geld aan porto.
U kunt uw e-mailadres doorgeven aan Annemieke Solleveld. Beschikt u
niet over email, dan ontvangt u de ‘Kanttekeningen’ via de post.
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