OIDFA CONTACTDAG 27 oktober 2018
Soc. Cultureel Centrum ‘De Twee Marken’
Trompplein 5, Maarn (tel. 0343-442706)
10.30-15.30 uur
(zaal open vanaf 10.00 uur)
Programma:
10.30 uur: Welkom en mededelingen
Een terugblik op het afgelopen Lace Event in
Zaandam
Ina Blaas zet haar “Kant in het zonnetje”.
In onze workshop blikken we alvast vooruit naar Kerst. Liesbeth zal deze workshop leiden.
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Vervolg workshop.
Teruggave Harten van de Hartenwand en het boek “We Love Lace”.
Mogelijkheid om contributie voor 2019 € 36,00 contant te betalen.
15.30 uur Sluiting
De toegangsprijs is voor leden € 22,50 en voor (maximaal 2) introducé(s) € 27,50 per persoon.
Dit bedrag is inclusief 2 x koffie of thee, de lunch: 2 broodjes, fruit en koffie/thee/melk.
Er is ruimte beschikbaar voor ruil en beperkte verkoop voor € 20,00 per plaats (2.40 m inclusief tafels).
Aanmelding door bijgesloten strookje vóór 15 oktober 2018 op te sturen naar de penningmeester:
OIDFA, Eems 172, 9204 JZ Drachten
Uw betaling overmaken op nummer: NL72 INGB 0003 6914 17 ten name van OIDFA te Drachten De
betaling dient uiterlijk 15 oktober 2018 binnen te zijn.
Wilt u voor deze dag zelf nog meenemen:
Aantal klossen: 20 paar met DMC bolletje 80, Aurifill grijze kern of vergelijkbaar.
Eventueel een glitterdraadje.
Uw gebruikelijke klosbenodigheden.
Heeft u tweedehands kantartikelen voor verkoop in de OIDFA-stand tijdens de contactdag, neemt u
dan telefonisch contact op met de penningmeester (tel: 0512-530252)
---------------------------------------------------------------------------------------------------OIDFA-contactdag 27 oktober 2018
Naam

woonplaats

Telefoonnummer

€ 22,50

lidmaatschapsnummer
€ 27.50

met introducé(s):

€ 27,50
Ik wil

plaats(en) voor ruil / verkoop (€ 20,00 per plaats: 2.40 m inclusief tafels)

Ik ben bereid tijdens de contactdag een uurtje in de OIDFA-stand te staan

ja
nee

U krijgt van tevoren bericht als u wordt ingedeeld.
Ik heb het volgende
dieet:

Vragen en/of opmerkingen:

Is uw e-mailadres al bij ons bekend?

