Kanttekeningen
Digitale of
virtuele
contacten.

ffi

We zijn digitaal ofwel
virtueel gegaan dit jaar.

juni 2021

iets over en laat wat werkstukken zien.
Verder wil ik even praten over het
programma voor de contactdag in
oktober.

Agenda:
15 juni 2021 16.30 uur

De contactdag op 27 maart was digitaal.
Daardoor hadden we toch weer even
contact en konden we lekker over een
aantal dingen praten.
We hebben uitgebreid gesproken over de
toekomstig activiteiten. We kunnen
natuurlijk op de oude voet doorgaan, maar
ook andere vormen van onderling contact
zijn mogelijk, zoals gezamelijk een
museum bezoeken en daarna met de
groep napraten.
Ook digitaal zijn er mogelijkheden, met
name om kantliefhebbers buiten de OIDFA
met ons kennis te laten maken. Er zou
regelmatig een digitale activiteit zoals een
ko e-uurtje of een digitale workshop. Dit
zou via Facebook of Instagram
aangekondigd kunnen worden. De moeite
waard om onderzocht te worden.
Na dit geanimeerde gesprek volgde de
presentatie van Gon Homburg over haar
kanten en ontwerpen. Zij specialiseert zich
niet in een kantsoort, maar gaat
regelmatig van de ene naar de andere
techniek. Naast een aantal ontwerpen die
onstaan waren naar aanleiding van
gebeurtenissen of tentoonstellingen, liet
ze ook de resultaten van een 3-tal
gevolgde OIDFA cursussen zien.

Digitaal contact via Google Meet. De link
is https://meet.google.com/vcf-esrh-bbc

Na dit geslaagde contact zijn er nog een
aantal geweest.
Op 11 mei zijn we begonnen met het
klossen van een boekenlegger in
Hollandse kant. Dit kon worden getoond
of besproken op 18 mei. Beide
contactmomenten waren heel gezellig en
het was goed om elkaar toch weer even te
zien, ook al is het alleen maar via een
computer scherm.
15 juni doen we het nog eens. Het thema
is dan wildklossen. Puck Smelter vertelt er

tel: 06 53713715

Aanmelden is niet nodig, maar mocht je
vragen hebben, mail me dan even via
secretaris@oidfanederland.nl
30 juli 10.00 uur
Virtuele General Assembly. Aanmelden via
oidfa.caroline@gmail.com onder
vermelding van naam,
lidmaatschapsnummer, en e-mailadres.
30 oktober 2021
Contactdag
2023
20e congres in Hamburg, Duitsland

Contactgegevens OIDFA-bestuur
Nederland
Secretaris/penningmeester:
Gon Homburg
Saxen Weimarlaan 24 hs
1075 CC Amsterdam

e-mail: secretaris@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 Gon.

Kanttekeningen
• Wijzigingen postadres/e-mailadres
Wijzigingen kunt u doorgeven aan Gon.

• Kanttekeningen per e-mail

Leden met een e-mailadres, ontvangen de
Kanttekeningen elektronisch. Dit scheelt
veel portokosten.
U kunt uw e-mailadres doorgeven aan
Gon Homburg. Beschikt u niet over email,
dan ontvangt u de Kanttekeningen via de
post.

• Website OIDFA Nederland

Kijk voor het laatste nieuws op de website
www.oidfanederland.nl
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