KANTTEKENINGEN

Het bestuur van OIDFA Nederland hoopt dat
iedereen een mooie zomer heeft beleefd,
ondanks dat het weer het af en toe een beetje
liet afweten.
De congresgangers naar Ljubljana hebben wel
kunnen genieten van zomerse temperaturen.
MEDEDELING:
Het congres “Brugge 2018 vzw” wordt niet
gehouden onder de vlag van OIDFA. In 2018
zal er dus geen OIDFA congres komen.
Meer informatie kunt u vinden op onze
website.
www.oidfanederland.nl/congressen.html
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De officiële presentatie heeft in Ljubljana
plaatsgevonden.
Tijdens de workshop hebben we een kantje
geklost uit het nieuwe boekje “Marken”. Het
kantje was geschikt om in een liniaaltje te
doen. Voor sommige mensen was het kantje
een uitdaging. Verder is de contactdag
gebruikt voor datgene wat de naam al zegt: het
aanhalen van contacten, gezellig kletsen,
koffie en thee drinken en inspiratie opdoen bij
elkaar.

Terugblik op de Contactdag van 19 maart
2016.
Addie Smulders heeft ons laten delen in haar
passie voor Turnhoutse kant. Ze had een
prachtige
collectie
van
haar
werken
meegenomen, waaraan wij ons konden
vergapen.

CONTACTDAG 29 OKTOBER 2016
Programma voor de komende contactdag:
* Terugblik op het OIDFA-congres in Ljubljana;
* Het boek “Marken” is te koop;
* Liesbeth van Loo zet haar “Kant in het
zonnetje”;
* Afscheid van Rico van Teijlingen als AC-lid.;
* Afscheid van Slovenië met de workshop
“Idrija-kant” onder leiding van Riet Delescen.
Vorig jaar oktober heeft Jantje Emmens ons
iets verteld over het project van de werkgroep
“Kant in de Nederlandse Klederdracht” en deze
keer kon een tipje van de sluier van hun
nieuwe boek over “Marken” worden opgelicht.

Kanttekeningen augustus 2016: Wij verzoeken u om uiterlijk 15 december 2016 het lidmaatschapsgeld voor 2017
ad. € 34,00 te betalen. U bent dan gegarandeerd van toezending van het Bulletin nr. 1 van 2017

KANTTEKENINGEN
Contactgegevens OIDFA-bestuursleden
Nederland
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
: (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 de bestuursleden via
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ontvangt Liesbeth van Loo ook graag (een
kopie van) het strookje onderaan het
opgaveformulier.
Leden betalen voor deelname aan deze
contactdag de prijs van € 20, inclusief lunch.
Om organisatorische redenen is het niet
mogelijk om onaangekondigd naar de
contactdag te komen!
KALENDER 2016:
* Kantmarkt LOKK te Maarn, vrijdag 25 en
zaterdag
26
november
2016
www.lokk.nl
* Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle,
donderdag 9 t/m zondag 12 februari 2017
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 € 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.

info@oidfanederland.nl

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

KOMENDE CONTACTDAGEN:
29 oktober 2016
25 maart 2017
28 oktober 2017
24 maart 2018

Betaling lidmaatschapsgeld
In verband met hoge bankkosten, die wij niet
vergoed krijgen van het hoofdbestuur, stellen
wij u in de gelegenheid om het lidmaatschapsgeld voor 2017 ad. € 34,00 contant op de
contactdag te voldoen.

OIDFA CONGRESSEN
2020 Tartu - Estland
Aanmelding voor Contactdag 29 oktober
2016
Wilt u bij aanmelding het geld overmaken
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer? I.v.m. de administratieve verwerking
Kanttekeningen augustus 2016: Wij verzoeken u om uiterlijk 15 december 2016 het lidmaatschapsgeld voor 2017
ad. € 34,00 te betalen. U bent dan gegarandeerd van toezending van het Bulletin nr. 1 van 2017

