NR 91 – mei 2018
Hoi allemaal !
Nou dat was even schrikken vorige maand, hebben jullie het gemerkt?
Kom ik er om rond 22.00 uur op 31 maart achter, dat de nieuwsbrief nog
geschreven moet worden! Dat was dus de avond voor 1e Paasdag. Ik denk altijd
bij mijzelf ‘ik heb niks beloofd over dag of tijd’, maar …. ik weet dat er lezers
bezig zijn met het borduurwerkje en … misschien wel heel graag verder willen.
Als ik zo af en toe zie wat er op facebook gebeurd bij ‘randje per week’ en ‘Dear
Rine borduren’ , daar lijkt het er op dat sommigen wakker blijven om als eerste
hun “update” te kunnen uploaden. Zou ook zo wat zijn als ik op 1e Paasdag mijn
mail open en er 10 tallen mails binnenkomen met de vraag ‘waar blijft ons nieuwe
patroontje’. Vandaar de wat korte nieuwsbrief in april. Mazzel dat ik de patronen
voor het borduurwerkje al klaar heb staan en de foto’s van de droomdekens al
gemaakt had. (je lacht je het apenzuur, ik schrijf dit al op 2 april!). De laatste
jaren ben ik gewend om als er iets te schrijven of te melden valt, ik dat alvast in
de computer zet, zodat ik tegen het einde van de maand alleen nog van alles bij
elkaar hoef te voegen en er vanzelf een nieuwsbrief met voldoende ‘geleuter’
ontstaat.
Deze keer dus maar weer een ‘beetje’ bijgehouden.
Het was een vrij drukke maand, allemaal leuke dingen waren er te doen. We zijn
met een aantal clubleden naar Deventer getrokken voor de tentoonstelling
‘Kantjuwelen’. Hij stond in de kalender en ik had er eens een klein stukje over
geschreven. Alle 6 hebben we niks met kantklossen, maar ohhhh, wat hebben wij
een leuke dag gehad! Om 9.30 uur hadden we afgesproken bij de metro en we
reisden met treinkaartjes van het Kruidvat! Nou, dat is me wat! Daar kan je echt
niet voor rijden hoor! Storing bij de NS,
dus een omweggetje via Schiphol, zie je nog
eens een ander station hè? Ontzettende
mazzel met het weer, 24º volgens mij. Wat
een leuke stad is Deventer! Een aanrader
hoor! Ook de tentoonstelling was heel erg
de moeite waard, wat een werk al die
projecten. Allemaal mensen met een enorme
passie natuurlijk.
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De dag erna was het weer tijd voor de Elf Fantasy Fair.
Heb ik het bij het kantklossen over passie en werk, nou
hier kijk je dan weer je ogen uit naar de creativiteit,
passie en toewijding die mensen besteden aan kostuums.
Schitterende kostuums, maar ook altijd fantastische
mensen. Nicht Emma zei op een gegeven moment, dat ze
de mensen allemaal zo lief vond. En dat is daar toch
echt wel heel erg opvallend. Nergens gemok in rijtjes
(je had de rij voor de pinautomaat moeten zien !) of
voordringen. Ik ben daar elke keer weer verbaasd over.
Hopen dat het zo blijft. Ontzettend druk was het deze
keer,maar ja, weer zulk goed weer ! De helft van de
mensen loopt verkleed, de andere helft met een camera voor z’n giegel geloof ik.
En iedereen poseert met plezier, dat wordt waarschijnlijk gezien als compliment
voor de outfit denk ik.
Ook leuk, het is weer aspergetijd ! Dit hadden we ook al een 10 jaar niet meer
gedaan. Via Roermond naar Maastricht. Rondom Roermond stikt het van de
aspergeverkopers, aan de weg in boerderijen etc.
En tjonge, dat mogen asperges heten! De dikke
zijn het sappigst. Betalen we hier de hoofdprijs
voor het ‘witte goud’, daar doen ze gewoon een
(kruidvat) aanbieding – 4 kilo voor € 20,-. De
groenteboer hier trekt daar wit van weg.
Nieuwe droomdekentjes, paarse en zwarte
strippen. Mijn bakjes met op kleur gesorteerde
strippen zijn nu leeg, HOERA, HOERA, HOERA !
Er zal toch echt een dag komen dat de (zeer
decoratieve) rekken met stof in de huiskamer
leeg komen denk ik. Dat is de bedoeling
natuurlijk, maar … wat dan? Zal er nog ‘leven na
de stofvoorraad’ zijn? ‘k Hoef me er nog niet
gelijk druk om te maken hoor, wie weet wat er
dan weer voorbij komt.
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Oh, het laatste deel van het borduurwerkje !
Deel 10 dus, het midden met de tekst.

Ik ga aan de slag om het patroon in zijn geheel op
de website te zetten. Dus mocht je nog niet alle
patroontjes hebben, dan kan je het gehele patroon
binnen korte tijd op de website vinden.
www.twinkeltjevanufos.nl/gratispatronen/borduren
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