Kanttekeningen
januari 2015

Het bestuur wenst ieder een
voorspoedig en gezond 2015!
Terugblik Contactdag
25 oktober 2014

Mededeling:
De bestuursleden willen u het volgende mededelen:
Rico van Teijlingen heeft er voor gekozen om persoonlijke
redenen de bestuurstaken bij het Nederlandse OIDFA bestuur per
direct neer te leggen. De overige bestuursleden betreuren zijn
beslissing.

Na een hartelijk welkom door
Rico van Teijlingen begon een
gezellige contactdag:
* Annemieke Solleveld vertelde
over haar bezoek aan het
OIDFA-congres in Adelaide.
De PowerPointpresentatie met
foto’s door haarzelf en andere
leden uit Nederland, gaf een
interessant beeld van dit
jongste congres.

CONTACTDAG 28 maart 2015
Ter voorbereiding van het OIDFA-congres in 2016 heeft het
bestuur een nieuw thema voor de landenstand van Nederland
bedacht. Lia Baumeister verzorgt in samenwerking met Christa
van Schagen-van Zeulevoet en Gon Homburg rond dit thema de
workshop van deze dag. De aanwezige leden ontvangen bij
binnenkomst een patronenmap, inclusief garenpakketje.

* Tijdens ‘Kant in het zonnetje’
vertelde Lia Baumeister over
haar voorliefdes op kantgebied
aan de hand van een
PowerPointpresentatie en de
door haar meegebrachte
bijpassende kanten.

Het programma voor 28 maart is als volgt:
- Opening
- Mededelingen
- Een alternatieve “Kant in het zonnetje” door Rina Zijp
- Rondvraag
- Workshop “Mineralen” door Lia Baumeister
- Sluiting

Ook voor het onderdeel ‘Kant in het zonnetje’ is een van de leden
bereid gevonden eigen werkstukken aan de aanwezigen te laten
zien.

* OIDFA-Erelid Elly de Vries
ontrolde samen met Rico de
roll-up banner voor Nederland.
* Annemieke lanceert via
internet de nieuwe website
www.oidfanederland.nl, gericht
op de leden in Nederland.
* Tijdens haar workshop
‘Australian Secrets’ gaf Tine
Oderkerk een korte instructie
over de twee patronen in
‘Buckspoint’ en hielp waar
nodig bij het klossen ervan.
Leden klosten en kletsten er
lustig op los!
Aan het eind van de
bijeenkomst ontvingen Lia en
Tine namens de aanwezigen
een bloemengroet van Rico als
dank voor hun bijdragen aan
deze gezellige
ledencontactdag.

Aanmelding voor Contactdag 28 maart 2015
Wilt u bij aanmelding het geld overmaken onder vermelding van
uw lidmaatschapsnummer? I.v.m. de administratieve verwerking
ontvangt Liesbeth van Loo graag ook (een kopie van) het strookje
onderaan het opgaveformulier.
Leden betalen voor deelname aan deze contactdag de prijs van €
20, inclusief lunch.
Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om
onaangekondigd naar de contactdag te komen!
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KALENDER 2015:
CONTACTDAGEN:
28 maart 2015
31 oktober 2015
19 maart 2016
29 oktober 2016

* Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle, donderdag 12 t/m
zondag 15 februari 2015
http://www.handwerkbeurs.nl/zwolle/
* Kantmarkt LOKK te Maarn, vrijdag 13 en zaterdag 14 november
2015
http://www.lokk.nl/

OIDFA CONGRESSEN
OVERIGE ZAKEN:

24-26 juni 2016
Ljubljana – Slovenië
Wedstrijdthema: “Youth”
2018 Brugge – België
Contactgegevens OIDFA:
Mocht u vragen hebben over
OIDFA neem dan contact op
met de bestuursleden via
info@oidfanederland.nl.

Nederlandse vertaling Bulletin OIDFA
Het is mogelijk om de Nederlandse vertaling van het Bulletin te
ontvangen. De jaarlijkse kosten voor het ontvangen van deze
vertaling per post zijn € 10. Per e-mail kost u dit € 2,00.
Voor ontvangst van de vertaling meldt u zich bij Liesbeth van Loo.
Wijzigingen postadres/e-mailadres
Wilt u wijzigingen doorgeven aan Liesbeth van Loo?
Kanttekeningen per e-mail
Leden met een e-mailadres, ontvangen de Kanttekeningen
elektronisch. Dit scheelt veel geld aan porto.
U kunt uw e-mailadres doorgeven aan Annemieke Solleveld.
Beschikt u niet over email, dan ontvangt u de ‘Kanttekeningen’ via
de post.

Foto van Annemieke Solleveld, genomen in het South Australia Museum in Adelaide.
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