
 KANTTEKENINGEN augustus 2018 

 
OIDFA-contactdag 27 oktober 2018 U komt toch ook? 

 

Mededelingen:  

Afgelopen maanden hebben in het teken 

gestaan van het 18e GA en Lace Event in 

Zaandam. 

Opening door Wethouder Gerard Slegers van 

Zaanstad en Erelid Elly de Vries onder toeziend oog 

van Margaret Abbey (foto Lia Smit) 

 

 
Het resultaat van de openingshandeling. Twee 

halve harten aan elkaar gelegd staat symbool voor 

internationale verbondenheid (foto Lia Smit) 

 

Velen van jullie hebben deze manifestatie 

bezocht en wat was er veel te zien. De 

verschillende exposities, de wedstrijd en 

natuurlijk de handelaren. Op de komende 

contactdag zullen we zeker d.m.v. een 

fotoreportage hiervan iets laten zien. Ook in 

de media is veel aandacht besteed aan het 

Lace Event en kantklossen. Reportages op 

RTVNH en items in de kranten waren leuk om 

te zien. Ook op Facebook werden diverse 

foto’s gedeeld. 

Nu dit voorbij is, gaan we ons voorbereiden op 

het volgende congres in Tartu, Estland. 

 

Per 1 januari neemt Liesbeth de taken van de 

huidige penningmeester van OIDFA over en 

komt daardoor in het hoofdbestuur. In 

aanloop naar de overdracht zullen de taken 

van Liesbeth als penningmeester Nederland 

overgenomen worden door Tine. 

Annemieke neemt afscheid als secretaris, voor 

haar hebben we nog geen opvolger. 

Aangezien Ruud ook afscheid neemt zochten 

we ook een nieuwe webmaster. Gon Homburg 

zal deze taak op zich nemen. 

 

Terugblik op de Contactdag van 24 maart 

2018. 

Na de gebruikelijke 

mededelingen heeft 

Gesa Pander ons 

meegenomen door 

haar rijke kantleven. 

Als workshop hebben 

we, ter gelegenheid 

van het Lace Event in 

Zaandam, een hoesje 

gemaakt 

voor een 

pakje 

zakdoekjes. 

Hierbij 

hebben we 

zowel de 

borduur- als 

de kantklostechniek gebruikt. 

Er werden veel harten voor onze hartenwand 

ingeleverd. 
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OIDFA-contactdag 27 oktober 2018 U komt toch ook? 

We hopen nog wat werkstukken van de 

workshop op de komende contactdag te 

kunnen zien. 

 
Contactdag 27 oktober2018: 
Programma voor de komende contactdag: 
o Mededelingen 
o Een terugblik op het afgelopen Lace Event 

in Zaandam. 
o Ina Blaas zet haar “Kant in het zonnetje”; 
o We hebben een leuke workshop alvast 

voor de kerst. 
o Teruggave van uw gekloste hart(en) voor 

de Hartenwand en het boek van het Lace 
Event. 

o Betaling Lidmaatschap 2019 € 36,00 i.v.m. 
hoge bankkosten.  

 

 
 
KOMENDE CONTACTDAGEN: 
27 oktober 2018 
30 maart 2019 
26 oktober 2019 
 
OIDFA CONGRESSEN 
2020 Tartu – Estland 
2022 Hamburg – Duitsland (= 40 jaar OIDFA) 
 
KALENDER 2018 en 2019: 
o LOKK Kantmarkt in Maarn vrijdag 2 en 

zaterdag 3 november 2018 
o Handwerkbeurs Zwolle 14 t/m 17 februari 

2019 
o LOKK Kantmarkt 29 en 30 november 2019 
 
Contactgegevens OIDFA-bestuur Nederland 
Penningmeester: (tot 31 december 2018) 
Liesbeth van Loo (raadslid) 
Eems 172 
9204 JZ DRACHTEN 

: (0512) 53 02 52 
@: j.loo20@upcmail.nl 

Anja Mosheuvel (raadslid) 
Willem Kloosstraat 11 
6901 LH ZEVENAAR 

: (0316) 331321 
@: a.mosheuvel@gmail.com 
 
Tony de Kaper-van Aalst (raadslid) 
Hollandiahof 20 

3119 ZD SCHIEDAM 

: (010) 229 28 72 

@: tony@dekaper.com 

Verkoopcoördinator: (vanaf 1 januari 2019 

penningmeester) 

Tine Oderkerk  

Zuideinde 249 

1511 GN OOSTZAAN 

: (020) 631 99 86 

@: tine.oderkerk@kpnplanet.nl 

Secretaris: (tot de contactdag oktober) 
Annemieke Solleveld-Brüning 
Hoogstraat 68 
7311 CW APELDOORN 

: (055) 521 69 46 
@: annemieke.solleveld@hetnet.nl 
 
Mocht u vragen hebben over OIDFA neem dan 

contact op met de bestuursleden via 

info@oidfanederland.nl 

OVERIGE ZAKEN: 
Nederlandse vertaling Bulletin OIDFA 
Wilt u de Nederlandse vertaling ontvangen, 
dan zijn de jaarlijkse kosten voor ontvangst per 
reguliere post € 10 en per e-mail € 2,00. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Liesbeth 
van Loo. 
  
Wijzigingen postadres/e-mailadres 
Wijzigingen kunt u doorgeven aan Liesbeth 
van Loo.  
 
Kanttekeningen per e-mail 
Leden met een e-mailadres, ontvangen de 

Kanttekeningen elektronisch. Dit scheelt veel 

portokosten. 

U kunt uw e-mailadres doorgeven aan Tine 

Oderkerk. Beschikt u niet over email, dan 

ontvangt u de Kanttekeningen via de post. 
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