Kanttekeningen
Februari 2011

Aan de Nederlandse leden van OIDFA

KOMENDE CONGRESSEN

Wij wensen U allen een goed 2011 met veel fijn
klosplezier.

2012 Caen - Frankrijk

De Kanttekeningen wordt deze keer naar alle
leden per post verstuurd, ook aan degenen die ze
anders per e-mail krijgen, omdat er een bijlage
meegestuurd wordt.
Zie verder onder Handwerkbeurs Zwolle.

CONTACTDAG 30 OKTOBER 2010
Renée van Walsum heeft ons een mooie
PowerPoint presentatie gegeven over het
Congres in Kobe Japan en de rondreis daarna.
Wij hebben afscheid genomen van Lennie
Posthumus en Renée van Walsum, Josephine
Groeneveld was er jammer genoeg niet, maar zij
heeft ook afscheid genomen als redacteur van
het OIDFA Bulletin.
Alle drie hebben OIDFA Nederland bestuurd met
veel vakkundigheid en inzet. Wij zijn ze zeer
dankbaar.
Robin Venker en Annemieke Solleveld zijn
toegetreden tot het bestuur.
Wij hebben daarna geklost naar een idee van Nel
Butter, mouwtjes voor een papieren kimonootje.

2014 Australië

HANDWERKBEURS ZWOLLE
25, 26 en 27 februari
OIDFA heeft dit jaar weer een stand en een
kantplein op de handwerkbeurs . Op het
kantplein wordt gedemonstreerd en is er voor
de bezoekers de mogelijkheid om het klossen
zelf eens te proberen.

CONTACTDAG 26 MAART 2011
Op deze contactdag zal Ina Rijksen ons een
diapresentatie laten zien met als thema “kant en
postzegels”.
In de middag klossen wij een “postzegel” onder
leiding van Liesbeth van Loo en Roelien
Moesker. Een kans om je fantasie zijn gang te
laten gaan.

Bij deze kanttekeningen is een flyer met een
kortingbon voor twee personen bijgevoegd.

VOLGENDE CONTACTDAGEN
29 oktober 2011
24 maart 2012

Nederlandse raadsleden: Robin Venker (voorzitter) r.venker-robart-morgan@planet.nl, Liesbeth van Loo(penningmeester)
j.loo20@upcmail.nl, Annemieke Solleveld-Brüning (secretaris) annemieke.solleveld@hetnet.nl

OVERIGE ZAKEN:

Nederlandse vertaling Bulletin
Het is mogelijk om de Nederlandse
vertaling van het Bulletin toegestuurd te krijgen.
De kosten zijn hiervoor per post
€ 9,50. Het is ook mogelijk om deze
vertaling per e-mail te krijgen. Dit scheelt
aanzienlijk in de kosten, hiervoor betaalt
u slechts € 2,00.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Liesbeth van Loo
Eems 172
9204 JZ Drachten
e-mail: j.loo20@upcmail.nl
Kanttekeningen per e-mail
Als u de Kanttekeningen per e-mail wilt
ontvangen, stuur dan een e-mail naar
Liesbeth van Loo.
e-mail: j.loo20@upcmail.nl

Aanmelding voor Contactdag
Als u zich aanmeldt voor de contactdag,
wilt u dan niet alleen het geld overmaken
en daarbij uw lidmaatschapsnummer
vermelden, maar ook het strookje sturen naar
Liesbeth van Loo i.v.m. de administratie.
Om organisatorische redenen is het niet
mogelijk om onaangekondigd naar de
Contactdag te komen!

De nieuwe bestuursleden zijn:
Voorzitter:
Robin Venker
de Brandt 4
7722 PE DALFSEN
e-mail adres:
r.venker-robart-morgan@planet.nl
Penningmeester:
Liesbeth van Loo
Eems 172
9204 JZ DRACHTEN
e-mail adres:
j.loo20@upcmail.nl
Secretaris:
Annemieke Solleveld-Brüning
Hoogstraat 68
7311 CW APELDOORN
e-mail adres:
annemieke.solleveld@hetnet.nl

Adreswijzigingen
- Wilt u adreswijzigingen doorgeven aan Liesbeth
van Loo. Zij geeft dit dan door
aan de Internationale Penningmeester in
Zweden.
- Wanneer u de kanttekeningen of vertaling per email ontvangt, ook wijzigingen in
e-mailadressen doorgeven aan Liesbeth
van Loo. (j.loo20@upcmail.nl)

Nederlandse raadsleden: Robin Venker (voorzitter) r.venker-robart-morgan@planet.nl, Liesbeth van Loo(penningmeester)
j.loo20@upcmail.nl, Annemieke Solleveld-Brüning (secretaris) annemieke.solleveld@hetnet.nl

