
Kanttekeningen   januari 2022



Gelukkig 2022 voor alle 
OIDFA leden. 

Winterakonieten op 1 januari 2022


Oidfa Nederland wenst jullie een goed en 
gezond 2022, waarin we elkaar weer 
zullen ontmoeten en hopelijk ook weer 
dingen samen kunnen doen.


Digitaal contact 
vrijdag 21 januari 2022 
om 16.30 uur 
Omdat het ons vorig jaar goed bevallen is 
en we nu nog steeds niet zo veel mogen, 
gaan we elkaar nog eens digitaal 
ontmoeten. Een soort Nieuwjaarsreceptie 
met als onderwerp: Mevr. De Jager 
Meezenbroek. Ik ben bezig met een stuk 
over haar te schrijven voor een komend 
bulletin. Ik heb al informatie over haar 
verzameld, maar misschien hebben jullie 
nog wel aanvullingen.


We doen het weer via Google Meet. De 
link is: meet.google.com/cnu-jkbv-kis


Contactdag 26 maart 2022. 

We hebben een contactdag gepland op 26 
maart 2022 in de Twee Marken in Maarn. 
Als vanouds gaan we klossen en wel een 
vervolg op de contactdag in oktober: 
Paisleys.

Hiervoor mogen we een patroon van Riet 
Delescen gebruiken, Ilse Schoneveld en ik 
maken elk een nieuw ontwerp hiervoor.

De aantallen klossen zijn nog niet bekend, 
maar de patronen kunnen met bolletje 80 
of aurifill 28 (grijze kern) geklost worden.


Programma: 

• opening en mededelingen

• presentatie van Bettie Stijnman over 

andere kanttechnieken

• workshop paisleys


Kosten zijn € 27,00 voor leden en € 30,00 
voor introducees. Deze prijzen zijn incl. 
koffie en/of thee, maar excl. lunch. 
Opgeven via het aanmeldingsstrookje 
mailen naar 
secretariaat@oidfanederland.nl 


Contributie 2022 
Als u uw contributie nog niet heeft 
betaald, wilt u dat dan zo snel mogelijk 
doen. Dit jaar is de contributie met  
€ 4,00 verhoogd naar € 40,00.  
Dit kan op NL70 RABO 0335 6445 97 
t.n.v. OIDFA Nederland.
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Agenda:


21 januari 2022 16.30 uur 
Digitaal ledencontact. 
zoz. 

26 maart 2022 
Contactdag in de Twee Marken te Maarn. 
zoz.


Onder voorbehoud in mei 2022 
Workshop Kantbreien door Bettie Stijnman 
Waarschijnlijk in het Textile Research 
Centre in Leiden. 

2 en 3 juli 2022 
Textielboekenmarkt in het Textile Research 
Centre in Leiden


22 of 29 oktober 2022 
Museumbezoek. Informatie volgt


4 en 5 november 2022 
LOKK Kantmarkt in de Twee Marken te 
Maarn 

4 t/m 6 augustus 2023 
20e congres in Hamburg, Duitsland.


Thema van de wedstrijd: ’De Rode Draad’


Contactgegevens OIDFA-bestuur 
Nederland 

Secretaris/penningmeester:  
Gon Homburg 
Saxen Weimarlaan 24 hs 
1075 CC  Amsterdam 
tel: 06 53713715 
e-mail: secretaris@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  
Gon Homburg.


• Wijzigingen postadres/e-mailadres 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan  
Gon Homburg.


• Kanttekeningen per e-mail 

Leden met een e-mailadres, ontvangen de 
Kanttekeningen per e-mail. Dit scheelt 
veel portokosten. 

U kunt uw e-mailadres doorgeven aan 
Gon Homburg. Beschikt u niet over e-mail, 
dan ontvangt u de Kanttekeningen via de 
post. 


• Website OIDFA Nederland 
Kijk voor het laatste nieuws op de website 
www.oidfanederland.nl

mailto:secretaris@oidfanederland.nl
http://www.oidfanederland.nl

