NR 76 – februari 2017
Hoi, allemaal !
De vorige nieuwsbrief heeft voor enorme chaos gezorgd hier. Ineens werden de
mails door o.a. UPC, chello, home (allemaal Ziggo tegenwoordig) geweigerd. Een
mail zonder bijlage kwam wel aan en diegenen die wat hebben laten horen heb ik
geprobeerd via een andere host alsnog de brief te sturen, maar ’t ging nog heel
vaak niet goed. In eerste instantie dacht ik dat het door de nieuwjaars
overbelasting op het net zou komen, maar dat was niet zo. Kennelijk is er bij
Ziggo tussen 1 december en 1 januari iets veranderd en worden mails met een
bijlage niet doorgezonden. Zo’n 100 van de 500 nieuwsbrieven zijn terug
gekomen. Het is echt onmogelijk voor mij om iedereen persoonlijk te benaderen,
vandaar het mailtje achteraf. Zij die gereageerd hebben, hebben van mij
gehoord. Erg veel medewerking van providers heb ik hierin niet gehad. Ik hoop
maar op het beste.
Vanaf nu gaat de nieuwsbrief dus via de site en staat hij in de mail. Voor
diegenen die dit niet leuk of handig vinden heb ik ook nog een blog aangemaakt
waar die op komt te staan. Je kan je daar aanmelden zodat je bericht krijgt
wanneer er iets nieuws op komt te staan. http://stitchingwithelvire.blogspot.nl/
Ik weet dat het nog niet goed gaat hier en daar, dus je krijgt straks nog een
mailtje in je box over hoe te handelen, wanneer je de brief hebt gekregen kan je
dit dus wegklikken. Ik mis nog zo’n 300 adressen, dat vind ik echt heel jammer
en wil er dus toch op deze manier nog even achteraan gaan.
Met een van de clubs hier, zijn we bezig een
Hollandquilt te maken. Iedereen verzint een blok
met iets van een stitchery of borduurtje en die
werken we dan allemaal op onze eigen manier uit.
Inmiddels hebben we er al heel wat en sommigen
zijn al bezig met het in elkaar zetten. Ergens
kwam ik een borduurtje tegen dat op een
scrabble leek en bedacht me dat dat ook leuk zou
zijn voor in die quilt. Dus even gaan scrabbelen op
papier en dit werd het. Wie weet is het leuk om
eens hier of daar voor te gebruiken?
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Door al het gedonder met het
internet heb ik eigenlijk niet
veel gedaan deze maand. Nog wel
de borduurtjes voor mijn
verjaardagskalender afgewerkt.
Het is de bedoeling dat er elke
maand een borduurtje in de
linkerbovenhoek hangt met de
maand er op. Elke maand heeft
een ander randje, zie het maar
als proefjes. Ze zijn niet
allemaal even groot omdat ik ze
op restjes borduurlinnen
geborduurd heb. De patroontjes
waren van de Snowflowerdiary’s.
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Vanaf volgende maand (even afwachten hoe het gaat met
de verzending van de nieuwsbrief) komen er in de
nieuwsbrief nieuwe patronen te staan (waarschijnlijk om
de maand) van grappige quiltjes met dieren, gemaakt op
een achtergrond van Moda-candy’s. Ik
had er hier nog een aantal liggen en
vind ze gewoon hartstikke leuk, dus weggooien was geen
optie. Je kan de achtergrondjes ook maken van kleine
restjes of eens kijken welke leuke te koop zijn bij
www.farmyardquiltingdesign.nl in Rozenburg. Het zijn kleine
pakketjes met 42 lapjes van 2½” x 2½” uit Moda series. Hier
zijn de Dulfertjes ook van gemaakt, kennelijk vind ik ze
nogal leuk. De maat is ca. 50 x 45 cm., maar is heel makkelijk aan te passen naar
een kussenovertrek of placemat natuurlijk.
Ik heb in mijn hoofd om er 12 te maken, maar of dat lukt? In dat geval zou je
weer voor elke maand een ander quiltje hebben op een vergeten plekje in huis.

Handwerkbeurs

IJsselhallen
Zwolle

9 t/m. 12 febr.

Borduur &
Plotterbeurs

Lockhorst
Sliedrecht

25 maart 2017

Crea weekend

Broodfabriek 31 mrt. t/m 2
Rijswijk
april

Patchwork &
Quiltdagen

Broodfabriek 7 t/m 9 april
Rijswijk

Nederlandse breien haakdagen

Broodfabriek 19 t/m 20 mei
Rijswijk

Algemene
tentoonstelling
Quiltersgilde
Nederlandse breien haakdagen

Grote kerk
Alkmaar

6 t/m 10 sept.

IJsselhallen
Zwolle

20/21 okt.

Krea Doe

Jaarbeurs
Utrecht

1 t/m 5 nov.
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