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Heerlijk ! Het voorjaar heeft zich laten zien. Wat is dat weer lekker, niet zo
hysterisch deuren dicht en oppassen dat de boel niet te lang open staat ! Het
eerste bakje koffie buiten in het zonnetje, is toch wel het meest feestelijke
moment van het jaar hoor. Er is zelfs een warmterecord gebroken, de warmste
30 maart, dat stond op 30 maart 1911.
De verkiezingen achter de rug, wat was dat weer een spektakel hè? Ik moet
zeggen, ik heb alles gevolgd, heb er zelfs van genoten. Maar… dat tellen van de
stemmen ! Hoe modern kan je zijn? Kennelijk was vroeger toch alles beter? De
beelden van die mensen die op hun knieën met die mega formulieren in de weer
waren! Ik vraag me zelfs af of je in een oogopslag ziet waar het rode kruisje
gezet is. Kijk, als jij naar het stemhokje gaat, weet je natuurlijk (hoop ik) waar
je het kruisje gaat zetten, maar de tellers moeten op elk formulier het kruisje
zoeken. Ik vond eerlijk gezegd de oplossing van Ronald Plasterk wel
overzichtelijk, een A4’tje met bovenin alle partijen (kruisje 1) en onderin alleen
nummertjes voor alle kandidaten (kruisje 2). Moet je wel eerst thuis op de
kandidatenlijst gekeken hebben welk nummertje je wilt aankruisen. Lastig voor
de mensen die pas in het stemhokje beslissen, maar ik neem aan dat die wel een
partij in het hoofd hebben toch? Ben wel benieuwd hoe de formatie nu zal gaan.
Hier in het dorp staat een enorme Magnolia, ik loop
daar elke dag langs als ik mijn boodschapje ga doen.
Donderdag 30 maart rook het heerlijk in het
straatje. Zo mooi vind ik dat, alleen ieder jaar
wanneer hij (of is het een zij?) in bloei staat, gaat
het altijd waaien ! Zo erg vind ik dat, alsof de duvel
er mee speelt, de bloemen zijn natuurlijk enorm
kwetsbaar omdat ze zo groot zijn. Ik denk al jaren
dat ik daar een foto van moet maken, maar ja, dan
waait het weer ! Nu heb ik hem gevangen.
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Oeps, dat is ook wat ! Denk ik dat ik het goed voor
elkaar heb, krijg ik mailtjes over hoe ik de PDF’jes heb
weggezet. Ja, ze staan in Dropbox, ik moest op zoek
naar een plek waar iedereen bij zou kunnen natuurlijk.
Je hoeft echt geen account aan te maken om er bij te
kunnen. (uiteraard proberen ze je wel zover te krijgen,
maar ja, dat is dan van hen uit gezien ook wel weer
logisch hè?
Als je de link aanklikt, krijg je dit plaatje te zien.
Helemaal onderaan kan je aanklikken “no thanks,
continue to view” of in goed Nederlands, “verdergaan
met weergeven”, in dat geval ga je zo verder naar het
PDF’je.
Er wordt hard gewerkt aan een andere oplossing, maar dat heeft even tijd nodig.

Yep, er is er weer een af. Hondjes 2.
Paneltjes die er nog lagen met bijpassende stofjes,
altijd lekker als er weer een stapeltje op is.
Een gezamenlijke inspanning van de Die Hard club, de
ene keer gaat het sneller dan de andere, maar de stapel
begint lekker te groeien.

We zijn toevallig weer op iets leuks in Rotterdam
gestuit. Fenix Food Factory ! Hartstikke leuk, een
soort kleine ‘Markthal’, waar je lekker kan eten en
drinken en proeven. Veel kleiner dan de Markthal
maar ontzettend gezellig en vriendelijk. Een aantal
ondernemers hebben daar met elkaar een Walhalla
van smaken neergezet. Ontbijten, Lunchen en
borrelen in een heerlijke sfeer!
Veerlaan 19D, Rotterdam.
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Een nieuwe Candy Animal, de Haas met
een alpinopetje op. ’t Zal de schilder van
de paaseieren wel zijn. Voor de PDF klik

Bekend tekstje !
Maak het zo groot of zo klein als je wilt, 2 rechthoekige
lapjes voor het huis, 2 driehoeken voor het dak en dan een
kartonnetje er tussen.

Een leuke uitspraak van Loes Luca toen ze bij Jeroen Pauw zat,
‘WE ZIJN MANISCH CREATIEF’, die houd ik er in hoor. Misschien ook wel leuk om
iets mee te doen.
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Ik wens iedereen gezellige Paasdagen!

(foto van pinterest)

De nieuwe kalender, ik werd er weer eens op attent gemaakt dat er een leuke
beurs nog niet in stond. De patchwork & quiltdagen in Nieuwegein van november.
Tof als ik er op geattendeerd wordt hoor, m.a.w. als je suggesties hebt, laat het
me weten!
Patchwork &
Quiltdagen

Broodfabriek 7 t/m 9 april
Rijswijk

Nederlandse breien haakdagen

Broodfabriek 19 t/m 20 mei
Rijswijk

Algemene
tentoonstelling
Quiltersgilde
Europese Quilt
Kampioenschappen

Grote kerk
Alkmaar

6 t/m 10 sept.

Mecc
Maastricht

19 t/m 22 okt.

Handwerkdagen

Broodfabriek 29-30 sept.
Rijswijk

Nederlandse breien haakdagen

IJsselhallen
Zwolle

20/21 okt.

Krea Doe

Jaarbeurs
Utrecht

1 t/m 5 nov.

Patchwork &
Quiltdagen

Beursfabriek 23 t/m 25 nov.
Nieuwegein
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