
 Kanttekeningen   januari 2023



Gelukkig 2023 voor alle 
OIDFA leden. 
Oidfa Nederland wenst jullie een goed en 
gezond 2023. Er staan voor dit jaar leuke 
dingen op het programma, zoals het 
congres n Italië/Slovenië, contactdagen en 
on-line lezingen.


Contactdag 25 maart 2023. 

25 maart komen we elkaar weer tegen in 
de Twee Marken in Maarn. We gaan dan 
o.a. klossen voor de landenstand tijdens 
het conges. Het plan is om daar een 
Hanghang te maken, zoals we in het 
museum de Kantfabriek in Horst hebben 
gezien.

Hiervoor zijn een 3-tal patronen 
ontworpen, waaronder één van Annita 
Moij en twee van Gon Homburg. Die 
worden tijdens de workshop uitgedeeld.

De aantallen klossen zijn nog niet bekend, 
maar de patronen kunnen met bolletje 80 
of aurifill 28 (grijze kern) geklost worden.

U kunt ook voor een ander patroon kiezen, 
als u niet naar de contactdag kunt komen 
en iets dat u nog heeft liggen en graag 
(nog eens) klost. Een deel van de 
‘hangers’ zijn 2-dimensionale ronde of 
vierkante kanten, die over een rond plat 
karton worden gedrapeerd.


Programma: 

• Opening en mededelingen

• Kant herkennen. Hiervoor leggen we een 

aantal kanten neer, waarvan niet precies 
bekend is welke kantsoort het is. 
Hierover kunnen we met elkaar 
discussiëren.


• Workshop hanghang


Kosten zijn € 30,00 voor leden en € 33,00 
voor introducees. Deze prijzen zijn incl. 
koffie en/of thee, maar excl. lunch. 
Opgeven via het aanmeldingsstrookje 
mailen naar info@oidfanederland.nl 


Contributie 2023 
Als u uw contributie nog niet heeft 
betaald, wilt u dat dan zo snel mogelijk 
doen. Dit jaar is de contributie met  
€ 2,00 verhoogd naar € 42,00.  
Dit kan op NL70 RABO 0335 6445 97 
t.n.v. OIDFA Nederland.
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Agenda:


5 maart 2023 15.00 uur 
OIDFA-lezing door Maria Greil 
Let’s Peek Inside Museo dell Traje 

25 maart 2023 

Contactdag in de Twee Marken te Maarn. 
zie boven.


7 mei 2023 
OIDFA-lezing door Nadine Pauwels en 
Wally Thoma van de Kantschool Antofil 
Kant in de Kerk. 

10 t/m 28 juli 
en 14 t/m 20 augustus 2023 
Online Congres incl. verschillende 
cursussen, zie www.oidfa.com


4 t/m 6 augustus 2023 
20e congres in Nova Gorica (Slovenië) en 
Gorizia(italië).


Thema van de wedstrijd: ’De Rode Draad’


Meer informatie op www.oidfa.com


Werkgroep OIDFA Nederland 

Er hebben zich gelukkig een aantal 
mensen gemeld om samen OIDFA 
Nederland te organiseren. Dit zijn Gon 
Homburg, Annemieke Solleveld, 
Josephine Pahlad, Anja Wierckx-Staps, 
Ilse Schoneveld en Annita Mooij. Zij zullen 
zich elk op hun wijze en terrein voor deze 
afdeling inzetten.


Zo gaat Anja helpen administratieve 
zaken, zoals ledenlijst en opgaven 
contactdagen etc.


Contactgegevens OIDFA-bestuur 
Nederland 

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

Anja Wierckx-Staps 
e-mail: 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  
Anja Wierckx-Staps.


• Wijzigingen postadres/e-mailadres  
Wijzigingen kunt u doorgeven aan  
Anja Wierckx-Staps. 
e-mail: info@oidfanederland.nl


• Kanttekeningen per e-mail  
Leden met een e-mailadres, ontvangen de 
Kanttekeningen per e-mail. Dit scheelt 
veel portokosten. 

U kunt uw e-mailadres doorgeven aan 
Anja Wierckx-Staps. 
e-mail: info@oidfanederland.nl  
Beschikt u niet over e-mail, 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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