Kanttekeningen

augustus 2021

Contactdag 23 oktober 2021.
Net als alles dit jaar wordt ook de
contactdag anders. Niet op de laatste
zaterdag van oktober maar een week
eerder. Dit omdat het eerste weekend van
november in het teken van de LOKK
Kantmarkt staat, waar wij ook verwacht
worden. 2 evenementen zo vlak achter
elkaar wordt teveel.
Op 23 oktober gaan we niet naar de Twee
Marken maar naar het Textile Research
Centre in Leiden. Hier bezichten we de
tentoonstelling over het gebruik van
Paisleys op textiel en in de mode. Na de
lunch vertelt Olga Ieronima, een van onze
leden, iets over haar kant en laat ze een
paar stukken kant uit de collectie van het
TRC zien. Deze presentaties zijn in het
Engels.
Programma:
10.00 Zaal open
10.30 Opening, daarna bezichten
tentoonstelling.
Lunch
Presentatie door Olga Ieronima
ca. 15.00 afsluiting van de dag
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Kosten:
€ 15,00 per persoon incl. ko e en thee,
excl. lunch. Deze moet zelf meegebracht
worden.
Aanmelden bij Gon Homburg, liefst per email.
Er kunnen maximaal 20 personen in de
zaal. De aanmeldingen worden op

volgorde van binnenkomst verwerkt en
bevestigd. Graag vooraf betalen, maar
wacht hiermee aub tot u de bevestiging
hebt ontvangen.
Eventueel kan er ook bij mij cash betaald
worden tijdens de ALV van de LOKK op 25
september.
Adres:
Textile Research Centre
Hogewoerd 164,
2311 HW Leiden
Vanaf Leiden Centraal met Arriva bus 3
naar halte Leliestraat.
Of vandaar wandelen of met OV ets, 2,5
km.

Verslag digitaal contact 15 juni
We hebben het kort over de contactdag in
oktober gehad. Misschien moeten we
gaan toeren in plaats van vast naar Maarn
te gaan. Er worden verschillende
mogelijkheden genoemd, zoals de
Kantfabriek in Horst, Museum voor de
Vrouw in Echt, Textile Research Centre in
Ledein en de Kunstfabriek in Enschede.
We gaan deze mogelijkheden
onderzoeken.
Hierna vertelde Puck Smelter over haar
avonturen in het wildklossen en liet
verscheidene werkstukken zien. Het was
heel inspirerend en een aantal wou het
zeker eens proberen.
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Contributie 2022
De contributie is al enige jaren gelijk
gebleven. Helaas worden de kosten over
het algemeen hoger. Daarom moet de
contributie verhoogd worden naar € 40,00.
Indien uw betaling vóór 31 december
2021 bij mij binnen is, hoeft u maar
€ 38,00 te betalen.
Een goed idee is dan om dit tijdens de
Contactdag op 23 oktober cash bij mij te
betalen of op de Kantmarkt 5 en 6
november.

Agenda:

Dit is de 1e prijs: Albireo
door Hiromi Uchiyama
(Japan).

Nederland

Contactgegevens
OIDFA-bestuur

Secretaris/penningmeester:
Gon Homburg
Saxen Weimarlaan 24 hs
1075 CC Amsterdam
tel: 06 53713715
e-mail: secretaris@oidfanederland.nl

23 oktober 2021 10.30 uur
Contactdag in het Textile Research Centre

Overige zaken

Aanmelden via
secretaris@oidfanederland.nl

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
Homburg.

5 en 6 november 2021
Kantmarkt in de Twee Marken in Maarn
26 maart 2022
Contactdag in de Twee Marken in Maarn
4 t/m 6 augustus 2023
20e congres in Hamburg, Duitsland.

• Nederlandse vertaling Bulletin OIDFA

• Wijzigingen postadres/e-mailadres

Thema van de wedstrijd: ’De Rode Draad’

Wijzigingen kunt u doorgeven aan Gon
Homburg.

Wedstrijd Congres 2021

• Kanttekeningen per e-mail

De winnende kantwerken van de wedstrijd
die was uitgeschreven voor het congres
van dit jaar zijn te bezichten op de OIDFA
site: https://www.oidfa.com/cong.html.en
Op dezelfde pagina kunt u ook uw favoriet
uitkiezen. Dit kan tot 30 september.

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

