Kanttekeningen
februari 2016

Het Nederlandse OIDFA bestuur
hoopt, dat iedereen een mooi,
inspirerend en vooral een gezond
kantachtig 2016 gaat beleven.
Terugblik Contactdag
31 oktober 2015
Iedereen werd van harte welkom
geheten en we begonnen snel
met onze contactdag, want we
hadden veel te doen:
We hadden een “Kant in het
zonnetje” verzorgd door een zeer
enthousiaste Jantje Emmens.
Jantje vertelde over het werk van
de werkgroep, “Kant in de
Nederlandse klederdrachten”,
maar ook over haar eigen
interesse en vooral haar fascinatie
voor Vlaanderse kanten.
Ook was Afrodita Hebar Kljun nog
een keer van de partij, zodat zij
vragen kon beantwoorden over
het komende congres in Ljubljana.
De presentatie van Afrodita was
aangepast met gedetailleerde
informatie over het congres.
(Deze presentatie is bij
Annemieke op te vragen)
Daarna zijn we begonnen aan de
workshop, deze was verzorgd
door de eigen bestuursleden.
Tina, Liesbeth en Annemieke
hadden een klein patroontje
verzorgd, wat behoorde bij een
naambadge (het presentje van
deze keer)
Het doel is, dat iedereen een
keuze maakt en een patroontje
klost, zodat iedereen in Ljubljana,
maar ook op beurzen in
Nederland, herkenbaar is aan zijn
of haar eigen naambadge.
We zien de resultaten graag
tegemoet op 19 maart a.s..

CONTACTDAG 19 maart 2016
Op de komende contactdag, zullen de leden van de werkgroep “Kant in
de Nederlandse klederdrachten”, ons een voorproefje gaan geven van
hun publicatie over Marken.
Over Marken valt veel te vertellen, zowel op het gebied van kant, maar
ook op het gebied van borduren en u weet kant en borduren is een
geliefde combinatie.
De officiële presentatie van het boek over Marken, zal plaatsvinden op
het congres 2016 in Ljubljana, maar wij mogen al iets eerder
kennismaken.
Alle benodigde patronen, zullen bij binnenkomst worden uitgedeeld.
Het programma voor 19 maart is als volgt:
- Opening
- Mededelingen
- “Kant in het zonnetje”
- Workshop “Marken” door de leden van de werkgroep “Kant in de
Nederlandse klederdrachten”
- Sluiting

OIDFA bestuur Nederland:
Met het vertrek van Rico en het feit, dat Annemieke dit jaar het AC moet
verlaten, vanwege einde termijn, had het Nederlandse bestuur wat
veranderingen in het vooruitzicht.
Tine heeft aangegeven, dat om persoonlijke reden de taken binnen de
OIDFA voor haar te zwaar werden. Wel blijft Tine, zolang zij het wil en
kan ons “Manusje van alles”, iets wat wij zeer waarderen.
Wij hebben “nieuwe” mensen bereid gevonden om ons te komen
versterken, zodat continuïteit gewaarborgd blijft.
Wij stellen aan u voor, Anja Mosheuvel en Tony de Kaper. Zij zullen,
samen met Liesbeth onze stemmen worden in het AC.
Annemieke blijft haar secretariële werkzaamheden doen en Liesbeth,
blijft penningmeester.
Anja zal Liesbeth versterken en bijstaan op het creatieve vlak en Tony
zal enige organisatorische werkzaamheden van Annemieke overnemen.
Wij zijn er heel blij mee!

Kanttekeningen februari 2016: Graag willen wij iedereen bedanken die op tijd, zijn of haar contributie heeft betaald, Liesbeth
en onze internationale penningmeester Anne Drew, waren hier erg blij mee! Hartelijk dank!
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CONTACTDAGEN:
19 maart 2016
29 oktober 2016
25 maart 2017
28 oktober 2017
OIDFA CONGRESSEN

24-26 juni 2016
Ljubljana – Slovenië
Wedstrijdthema: “Youth”
http://oidfaljubljana.si/
2018 Brugge – België
2020 Tartu - Estland
Contactgegevens OIDFA
Nederland:
Mocht u vragen hebben over
OIDFA neem dan contact op met
de bestuursleden via
info@oidfanederland.nl.

Inname Kantwerk voor Ljubljana:
Kantwerk voor Ljubljana kan op 19 maart a.s. worden ingeleverd, als u
niet naar Ljubljana gaat. Mocht u wel naar Ljubljana gaan, wilt u ons dan
wel laten weten of u “Mineralen” gaat meenemen naar Ljubljana, dit
willen we graag registreren, zodat we weten waar we rekening mee
moeten houden met de standopbouw.
Wij verzorgen de kleine papieren labeltjes, waar uw lidnummer en naam
op komt te staan.
Wilt u ervoor zorgen, dat uw kantwerk op een makkelijke wijze, in een
niet te grote verpakking vervoerd kan worden.
Bij het kantwerk levert u het innameformulier “Kantwerk voor Ljubljana
2016” in, zie bijlage.
Annemieke neemt de werken in op de contactdag en maakt er
een foto van.
Opgave congres Ljubljana:
Heeft u zich al opgegeven voor het congres in Ljubljana? Dan vragen wij
u om deze opgave en betaling heel goed te controleren.
Wij hebben gemerkt en ervaren, dat er fouten worden gemaakt, wees
hier alert op!
Tevens willen we er op wijzen, dat als u zich opgeeft voor 15 februari
2015, dit goedkoper is.
Aanmelding voor Contactdag 19 maart 2016
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!
KALENDER 2016:
* Handwerkbeurs in de IJsselhallen te Zwolle, donderdag 11 t/m
zondag 14 februari 2016
http://www.handwerkbeurs.nl/zwolle/
* Kantmarkt LOKK te Maarn, vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2016
www.lokk.nl
OVERIGE ZAKEN:
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.
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