Kanttekeningen
September 2011

Aan de Nederlandse leden van OIDFA

KOMENDE CONGRESSEN

Als bestuursleden van OIDFA Nederland hopen
2012 Caen - Frankrijk
wij dat u allen een goede zomer heeft gehad.
Liesbeth en Annemieke hebben Caen bezocht en
zullen hier over vertellen en een
PowerPointPresentatie laten zien met hun
belevenissen en indrukken.
Robin heeft te kampen gehad met
gezondsheidsproblemen en we hopen dat deze nu
verleden tijd zijn.
CONTACTDAG 26 MAART 2011
Na de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen
hebben we het woord gegeven aan Ina Rijsen die
ons dia’s heeft laten zien over haar passie “Kant
en Postzegels”.
Wij wisten niet dat er nog zoveel komt kijken bij
het verzamelen van postzegels.
Daarom vonden wij het erg interessant.
Heeft u nog meerdere “postzegels” geklost, dan
zouden wij het erg leuk vinden als u deze zou
willen meenemen, om ze aan ons te laten zien.

2014 Australië - Adelaide
2016 Slovenië – Ljubljana
HANDWERKBEURS ZWOLLE
17, 18 en 19 februari 2012

CONTACTDAG 29 OKTOBER 2011
Op de komende contactdag zal Jolanda de Boer
ons een workshop gaan geven die zal aansluiten
op ons thema voor het congres in Caen.
Dit thema is “De Keukenhof”.
Tevens zullen wij, onder leiding van Jolanda,
uitleggen wat onze ideeën zijn voor onze stand.

OIDFA heeft komend 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.

Vindt u het leuk om eens op een andere
manier met kant bezig te zijn en om andere
mensen enthousiast te maken over uw hobby,
Kunt u op deze dag niet komen, maar wilt u ons
wel helpen om onze stand aan te kleden, dan kunt dan is er nu de gelegenheid toe.
u het patroon van de workshop bij ons aanvragen. Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kan dit
bij Annemieke Solleveld.
Schroom niet en bel of mail ons!
annemieke.solleveld@hetnet.nl
Wilt u “Zomer-Kant ervaringen met ons delen, dan
horen en/of zien we dat graag.
VOLGENDE CONTACTDAGEN
24 maart 2012
27 oktober 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:
De bestuursleden zijn:
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

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

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!
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)
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