
 KANTTEKENINGEN januari 2020 

 
OIDFA-contactdag 28 maart 2020. U komt toch ook? 

           

Het bestuur van OIDFA Nederland wenst u een 

een gezond en kantvol jaar 2020. 

 

Mededelingen: 

 

Terugblik op de Contactdag van 26 oktober 

2019. 

Tijdens deze bijeenkomst heeft Liesbeth ons 

meegenomen, door middel van een Power 

Point, naar Tartu in Estland. Hier wordt dit jaar 

het 2-jaarlijkse Congres gehouden. 

 

  
 

Tony de Kaper-van Aalst heeft ons laten 

genieten van de geschiedenis van de Lierse 

kant. 

Ze had enkele mooie werken meegnomen. 

 

 
 

Voor de lunch hebben we de brief besproken, 

die OIDFA-president Margaret Abbey aan de 

Nederlandse leden gestuurd heeft, over het 

negatieve resultaat van het Lace Event in 

Zaandam. Naar aanleiding van deze brief 

hebben een aantal leden hun lidmaatschap 

opgezegd of niet verlengd. 

Puck Smelter en Elly de Vries hebben boeken 

en materialen gedoneerd, die verkocht zijn op 

de contactdag en tijdens de LOKK Kantmarkt in 

november 2019. De opbrengst ad € 675,00 is 

inmiddels overgemaakt naar de OIDFA 

Hoofdrekening in Frankrijk. 

Als workshop hebben we een speldentonnetje 

geborduurd. De kantjes voor de bovenkant 

kwamen uit het boek “Light Captured in the 

Lace” uitgegeven door OIDFA Slovenië in 

Zaandam. 

 

     
 

Naaldkantvakantie 

Op het Lace Event in Zaandam 2018 boden we 

een workshop aan van naaldkant in Zeele-stijl 

met een Nederlands tintje door Gerda Cramer. 

We bieden deze cursus in 2020 nog eens aan. 

De nieuwe cursus is voor beginners, maar ook 

voor hen die in Zaandam waren en met deze 

mooie techniek verder willen gaan. Voor de 

gevorderden heeft Gerda enkele nieuwe 

ontwerpen gemaakt. 

Eén van deze patronen is dit melkmeisje op een 

Oudnederlandse tegel. 

 

    
De workshop is in Veenendaal, in het midden 

van Nederland en goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. De lessen zijn van 13 t/m 15 

juli. Tijd: van 9.30 uur tot 16.00 uur. Al het 

materiaal is inbegrepen, plus koffie, thee en 

lunch. U heeft alleen een schaar nodig. 
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Prijs voor deze driedaagse workshop is € 350,-. 

Informatie bij [gerda.cramer@live.nl] 

Inschrijven bij [tony@dekaper.com] 

Veenendaal is een goed uitgangspunt voor 

uitstapjes in Nederland voor en na de cursus 

 

 
 
OIDFA Nederland kunt u vinden op stand 250.  
We zullen daar ons Hartenboek “Wij Houden 
van Kant” en het patroon “Tulpen uit Holland” 
bij ons hebben.  
Ook is er dit jaar weer een Kantplein. 
 
Contactdag 28 maart 2020: 
Programma voor de komende contactdag: 
o Mededelingen 
o Gon Homburg zet haar “Kant in het 

zonnetje” 
o Workshop Carrickmacross door Tony de 

Kaper-van Aalst 
 
Doordat Liesbeth per 1 januari 2019 General 
Treasurer OIDFA is geworden, hebben we 
behoefte aan uitbreiding in het bestuur. 
Wilt u ons komen versterken? 
Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden. 
  
KOMENDE CONTACTDAGEN: 
28 maart 2020 
31 oktober 2020 
 
KALENDER 2020: 
o Handwerkbeurs Zwolle 13 t/m 16 februari 

2020 
o LOKK Kantmarkt 6 en 7 november 2020 

 
OIDFA CONGRESSEN 
o 19th OIDFA Congress Tartu - Estland 

31-07/02-08-2020 
o 2022 Hamburg – Duitsland (= 40 jaar 

OIDFA) 
 

 
Contactgegevens OIDFA-bestuur Nederland 
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 

Penningmeester/secretariaat 

Tine Oderkerk  

Zuideinde 249 

1511 GN OOSTZAAN 

: (020) 631 99 86 

@: oidfanederland@gmail.com 

Bankrekening: NL70 RABO 0335 6445 97 bij 

Rabobank - Zaandam. 

We hebben ook een nieuw email adres, 

namelijk. oidfanederland@gmail.com . 

 
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 Tine 
Oderkerk 
  
Wijzigingen postadres/e-mailadres 
Wijzigingen kunt u doorgeven aan Tine 
Oderkerk 
 
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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