Kanttekeningen
augustus 2015

Het bestuur hoopt, dat iedereen
een mooie, lange warme,
inspirerende zomer heeft
gehad!
Terugblik Contactdag
28 maart 2015
Na een hartelijk welkom door de
bestuursleden begon een
gezellige contactdag:
Annemieke maakt via Skype,
contact met Afrodita Hebar
Kljun, zij is van het
organiserend committee uit
Slovenië. Afrodita vertelt over
de organisatie van het congres
van 2016 en hoe het er mee
staat. Annemieke vertelde
daarna, ondersteunt door een
presentatie, wat we kunnen
verwachten.

CONTACTDAG 31 oktober 2015
Ter voorbereiding van het OIDFA-congres in 2016 heeft het bestuur een
nieuw thema voor de landenstand van Nederland bedacht. Dit is het thema
“Mineralen” de bestuursleden hebben allen een uniek patroontje
ontworpen, voor de aankleding van de stand, of de aankleding van uzelf,
dat is nog even een verrassing. De aanwezige leden ontvangen bij
binnenkomst de benodigde patronen.
Note: Voor het presentje van deze keer willen wij graag uw voornaam
weten. Geef het aan ons door, zie programmastrookje.
Het programma voor 31 oktober is als volgt:
- Opening
- Mededelingen
- Tine en Annemieke verzorgen een presentatie over de AC-vergadering
van Ljubljana.
- “Kant in het zonnetje”, verzorgt door Jantje Emmens.
- Workshop “Mineralen” door de bestuursleden.
- Sluiting

* Tijdens een alternatieve ‘Kant
in het zonnetje’ vertelde Rina
Zijp over de reis van Axel en
Rina naar Suriname, waar Axel
en Rina, jongens en meisjes
kennis hebben laten maken met
het draaien van hout en het
klossen van kant. Dit werd
ondersteund door een
diapresentatie.
* Tijdens de workshop
‘Mineralen’ gaven Lia
Baumeister en Christa van
Schagen uitleg over de
patronen die waren uitgedeeld.
Zij hielpen waar nodig bij het
klossen ervan.
Leden klosten en kletsen er
lustig op los!
Aan het eind van de
bijeenkomst ontvingen Lia en
Christa namens de aanwezigen
een bloemengroet als dank voor
hun bijdragen aan deze
gezellige contactdag.

“Ljubljana”
Aanmelding voor Contactdag 31 oktober 2015
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 de nieuwe prijs van €
20, inclusief lunch.
Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om
onaangekondigd naar de contactdag te komen!
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CONTACTDAGEN:
31 oktober 2015
19 maart 2016
29 oktober 2016
25 maart 2017
OIDFA CONGRESSEN

KALENDER 2015:
* Handwerkbeurs in de Broodfabriek in Rijswijk, donderdag 8 t/m
10 oktober 2015
http://www.handwerkbeurs.nl/
* Kantmarkt LOKK te Maarn, vrijdag 13 en zaterdag 14 november
2015
http://www.lokk.nl/
* Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle, donderdag 11 t/m
zondag 14 februari 2016
http://www.handwerkbeurs.nl/zwolle/
OVERIGE ZAKEN:

24-26 juni 2016
Ljubljana – Slovenië
Wedstrijdthema: “Youth”
http://oidfaljubljana.si/
2018 Brugge – België
2020 Tartu - Estland
Contactgegevens OIDFAbestuursleden Nederland
Voorzitter:
Penningmeester:
Liesbeth van Loo
Eems 172
9204 JZ DRACHTEN
: (0512) 53 02 52
@: j.loo20@upcmail.nl

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 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.

Secretaris: (raadslid)
Annemieke Solleveld-Brüning
Hoogstraat 68
7311 CW APELDOORN
: (055) 521 69 46
@:
annemieke.solleveld@hetnet.nl
Verkoopcoördinator:
Tine Oderkerk (raadslid):
Zuideinde 249
1511 GN Oostzaan
: (020) 631 99 86
@: tine.oderkerk@kpnplanet.nl
Mocht u vragen hebben over
OIDFA neem dan contact op
met de bestuursleden via
info@oidfanederland.nl.
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