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Hoi, allemaal
Allemaal lekker aan het genieten van het mooie weer? Wat ziet alles er toch een
stuk vrolijker uit met zon. Jammer dat als er flinke buien vallen, dat nooit hier
is. De plantjes in de tuin schreeuwen om water. Ik ben eerlijk gezegd een beetje
anti sproeien, vind ik zo zonde van al dat gereinigde water. Een regenton past
niet zo goed in mijn postzegel tuintje. Sproeien mogen de boeren vind ik,
tenslotte willen we wel weer onze producten in de winkel hebben liggen
voor een dagelijkse maaltijd. Op het nieuws zie ik af en toe
overstromingen en modderstromen, nou hier niet hoor. Wij
hebben het met een paar verwaarloosbare buitjes moeten doen.
Maar … wat niet is, kan nog komen, er wordt behoorlijk regen
voorspeld.
Tegenwoordig koop je in de tuincentra van die leuke
hangplantzakken, super voor een postzegeltuintje of misschien wel
als je een balkon hebt. Nou hebben die dingen wel vrij veel water
nodig en daar helpt een regenbui niet. Ook als je er een gieter
water bovenin leegt, loopt het water er via alle
gaten weer net zo hard uit. Lang geleden kocht
ik bij de GAMMA ‘wateringspikes’. Heel erg
handige dingen! Je draait er een afgesneden
petfles in en het water sijpelt langzaam in de
aarde waardoor het goed opgenomen kan worden.

Misschien weten jullie het niet, maar ik kijk heel graag de
grote rondes in het wielrennen. Nou ja, kijken? Ik heb de tv
aan staan en hoor dan wel aan het commentaar of ik even moet
kijken. De Giro d’ Italia is weer afgelopen, en de man met
astma heeft weer gewonnen. Ik word er bijna ziek van, denk
dat ik de Tour de France niet meer ga volgen. Hoewel, het
onderzoek over het gebruik van hoge dosis middelen loopt nog voor de man met
astma, dus … er kan nog een wonder gebeuren.
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Dan nog een leuk bericht, de nagellak actie van Thijn heeft
dus de broodnodige robot opgeleverd voor de behandeling
van hersenstamkanker. Wat zullen zijn ouders trots zijn. Ik
vermoed dat het apparaat wel een naam zal krijgen, dan
wordt je in dat geval behandeld door ‘Tijn’.
Wel heel raar natuurlijk, dat Nederland, een van de rijkste landen van de wereld,
dat niet ‘gewoon’ aanschaft natuurlijk. Maar goed, ik ga niet over het
huishoudboekje van Nederland, dan zou ik minister van financiën zijn natuurlijk.
Er is ook weer een droomdeken af, Piraten 3. Even zag het er
naar uit dat het niet zou gaan lukken. Iedereen heeft eigenlijk
een beetje zijn vaste werkje tijdens de droomdeken- ochtenden
(noem ik dus Die Hard club), en onze vaste ‘tegenzoomster’ was
er niet, gelukkig is er iemand anders in dat ‘gat’ gesprongen.
Altijd fijn om er weer een in de nieuwsbrief te hebben. Al was
het maar als reminder aan het goede werk van Stichting de
Regenboogboom.

Soms weet je niet eens meer wat je in huis hebt toch?
Ik was op zoek naar een stukje borduurlinnen voor een
werkje, toen ik het bakje met reeds gemaakte
borduurwerkjes tegenkwam en toch maar even opende.
Kom ik daar 4 borduurwerkjes uit een ‘vorig leven’ tegen.
De 4 seizoenen, ooit uit de Ariadne volgens mij. Best
zonde dat dat allemaal weggestopt ligt toch? Nu heb ik
sinds kort een wandje in de bijkeuken waarop ik allemaal
werkjes hang die met de maand en het seizoen waarin we
leven te maken hebben, daar passen
die dingetjes goed bij natuurlijk. Dus ….. bijpassende
stofjes gezocht, een kader gemaakt en hupla, die kunnen
ook hangen. Het wandje begint al aardig vol te worden. Dat
is voor mij nog nooit een probleem geweest, ik ben meester
in het proppen volgens mij. Een overblijfsel van de winkel, er
kon altijd nog wel wat bij ! De echte uitdaging is het nu
bijhouden en elke maand en seizoen weer wisselen. Daar ben
ik echt iets minder goed in.
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Op dit moment geen patroontje, ‘k ben wel met van alles bezig maar er is nog niks
af. Gelukkig zwerft er over het internet van alles langs, van patchwork,
borduren, haken etc. Ik zie ontzettend veel SAL’s voorbij komen op facebook,
lastig als je alles leuk vindt wat met handwerken te maken heeft. Goede training
om keuzes te leren maken dus !
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