KANTTEKENINGEN

januari 2017

heeft de mededeling gedaan, dat wij in
Nederland een OIDFA Lace-Event gaan
organiseren. Omdat Margaret toch “aanwezig”
was, kon zij in gaan op de vragen die werden
gesteld over de contributieverhoging.

Het bestuur van OIDFA Nederland hoopt dat
iedereen een goede winter heeft beleefd en
niet al te veel problemen heeft ondervonden
van het winterweer.

We hebben afscheid genomen van Rico van
Teijlingen. Rico heeft ons 4 jaar lang met verve
vertegenwoordigd in de OIDFA AC-raad. Rico
dank daarvoor.

MEDEDELING:
Inmiddels is bekend geworden dat er in 2018
door OIDFA Nederland een OIDFA-activiteit
wordt georganiseerd en wel een Lace-Event in
Zaandam op 10 en 11 augustus 2018.
Meer hierover op onze website:
www.oidfanederland.nl

Daarna hebben we een PowerPointPresentatie
bekeken over het Congres in Ljubljana en hier
kon Riet Delescen gelijk op aansluiten door
ons eerst een introductie te geven over Idrijakanten met aansluitend de uitleg van haar
workshop. Na de lunch is er fanatiek geklost
aan, de door Riet, ontworpen patroontjes.
CONTACTDAG 25 maart 2017

Terugblik op de Contactdag van 29 oktober
2016.
Liesbeth van Loo heeft ons laten delen in haar
liefde voor kant en die liefde is breed, heel
breed.

Programma voor de komende contactdag:
* We hebben mededelingen over het Lace
Event 2018.
* We gaan een uitleg geven over ons “HartenProject”
* Anja Mosheuvel zet haar “Kant in het
zonnetje”;
* Ina Blaas geeft uitleg bij haar workshop
“s Gravenmoerse Harten”

OIDFA Lace-Event 2018:
10 en 11 augustus 2018
Zaandam

We hadden een skype-verbinding met
Margaret Abbey in Merlbourne, Australië, zij

Eerste OIDFA-activiteit 2017: Handwerkbeurs Zwolle, van 9 t/m 12 februari. Kom langs!
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Mededeling:
Wij zijn genoodzaakt om de prijs van de
contactdag te verhogen naar € 22,50 voor
leden en € 27,50 voor introducées.
Dit i.v.m. de prijsverhoging bij de Twee
Marken.
Contactgegevens:
Mocht u vragen hebben neem dan contact op
met de bestuursleden via
info@oidfanederland.nl
KOMENDE CONTACTDAGEN:
25 maart 2017
28 oktober 2017
24 maart 2018
27 oktober 2018
OIDFA CONGRESSEN
2020 Tartu - Estland

Aanmelding voor Contactdag 25 maart
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.
Om organisatorische redenen is het niet
mogelijk om onaangekondigd naar de
contactdag te komen!
KALENDER 2016:
* Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle,
donderdag 9 t/m zondag 12 februari 2017
http://www.handwerkbeurs.nl/zwolle/
* De AC-leden zullen aanwezig zijn bij de
AC-meeting in Linköping in Zweden, van
30 juni t/m 2 juli 2017
* LOKK Kantmarkt 2017: 9 en 10 november
2017
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.

Eerste OIDFA-activiteit 2017: Handwerkbeurs Zwolle, van 9 t/m 12 februari. Kom langs!

