
 KANTTEKENINGEN januari 2019 

 
OIDFA-contactdag 30 maart 2019. U komt toch ook? 

 

 

Het bestuur van OIDFA Nederland hoopt dat u 

het Kantjaar 2018 goed hebt afgesloten en het 

jaar 2019 goed bent begonnen. 

 

Mededelingen: 

Per 1 januari 2019 zijn de werkzaamheden van 

de penningmeester overgegaan van Liesbeth 

van Loo naar Tine Oderkerk. In verband 

hiermee is een bankrekening geopend bij 

Rabobank in Zaandam. Het nieuwe nummer is: 

NL70 RABO 0335 6445 97. 

We hebben ook een nieuw email adres, 

namelijk. oidfanederland@gmail.com . 

  

Terugblik op de Contactdag van 27 oktober 

2018. 

Na de mededelingen hebben we teruggekeken 

op het Lace Event in Zaandam door middel van 

een Power Point met de favoriete momenten 

van de leden van de organisatie. Deze was 

gemaakt door Annemieke Solleveld. 

Na de presentatie is Annemieke bedankt voor 

de jaren, die ze zich als secretaris voor OIDFA 

Nederland en de OIDFA wereldwijd heeft 

ingezet. 

 

 

Ina Blaas heeft ons meegenomen door haar 

rijke kantleven. 

 

 
 

Als workshop hebben we een experimenteer 

kantje gemaakt. Meerdere strookjes kunnen in 

elkaar gezet worden tot (kerst-)bal. 

 

 
We hopen op de komende contactdag enkele 

werkstukken van de workshop te kunnen zien. 

Na de pauze zijn een aantal harten van de 
hartenwand en het boek weer teruggegaan 
naar de maker. 
 

 
 
OIDFA Nederland kunt u vinden op stand 238.  
We zullen daar ons Hartenboek “Wij Houden 
van Kant” en het patroon “Tulpen uit Holland” 
bij ons hebben.  
Voor het Kantplein is dit jaar helaas geen 
ruimte beschikbaar. 
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 KANTTEKENINGEN januari 2019 

 
OIDFA-contactdag 30 maart 2019. U komt toch ook? 

Contactdag 30 maart 2019: 
Programma voor de komende contactdag: 
o Mededelingen 
o Tine Oderkerk zet haar “Kant in het 

zonnetje” 
o We hebben een leuke workshop 

Rainy day/Sunny day 
Hiervoor hebben we nodig: 
20 paar klossen 
Garens in vrolijke kleuren en verschillende 
diktes. 
Uw gebruikelijke klosbenodigdheden. 

 
Doordat Liesbeth per 1 januari 2019 General 
Treasurer OIDFA is geworden, hebben we 
behoefte aan uitbreiding in het bestuur. 
Wilt u ons komen versterken? 
Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden. 
  
KOMENDE CONTACTDAGEN: 
30 maart 2019 
26 oktober 2019 
 
KALENDER 2019: 
o Handwerkbeurs Zwolle 14 t/m 17 februari 

2019 
o LOKK Kantmarkt 29 en 30 november 2019 

 
OIDFA CONGRESSEN 
o 19th OIDFA Congress Tartu - Estland 

31-07/02-08-2020 
 

 
 

o 2022 Hamburg – Duitsland (= 40 jaar 
OIDFA) 

 

Contactgegevens OIDFA-bestuur Nederland 
Liesbeth van Loo (raadslid) 
Eems 172 
9204 JZ DRACHTEN 

: (0512) 53 02 52 
@: j.loo20@upcmail.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 

Penningmeester/secretariaat 

Tine Oderkerk  

Zuideinde 249 

1511 GN OOSTZAAN 

: (020) 631 99 86 

@: oidfanederland@gmail.com 

 
Mocht u vragen hebben over OIDFA neem dan 

contact op met de bestuursleden via 

info@oidfanederland.nl 

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 Tine 
Oderkerk 
  
Wijzigingen postadres/e-mailadres 
Wijzigingen kunt u doorgeven aan Tine 
Oderkerk 
 
Kanttekeningen per e-mail 
Leden met een e-mailadres, ontvangen de 

Kanttekeningen elektronisch. Dit scheelt veel 

portokosten. 

U kunt uw e-mailadres doorgeven aan Tine 

Oderkerk. Beschikt u niet over email, dan 

ontvangt u de Kanttekeningen via de post. 
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