NR 82 – augustus 2017
Hoi, allemaal
De vakantie al weer achter de rug? Hoewel, in
onze leeftijdsgroep hoeven we niet meer
perse in de drukke periode hè? Tenminste
voor de meesten zal dat gelden. Wij zijn dit
jaar voor het eerst samen op vakantie
geweest, na 10 jaar met de nichtjes
gekampeerd te hebben. We zijn naar een
camping in Limburg geweest, hartstikke leuk.
Er staan fruitbomen op het perceel, waarvan
je plukken mag. Nou waren de appels en peren nog niet rijp, maar het idee is
natuurlijk hartstikke leuk.
En…. ik ben nog nooit zo’n mooi sanitair gebouw tegengekomen ! Zo netjes en
ruim, Camping de Gastmolen in Vaals.
Nieuwe fase ? Op facebook kwam ik een oproep tegen van Natuurmonumenten
voor nieuwe vrijwilligers. Ik las het en dacht “lijkt me ook wel eens leuk” , maar
ja ik verveel me nooit eerlijk gezegd. Elk jaar als we naar Dwingeloo gingen met
de nichtjes, kwamen we ook wel in het bezoekerscentrum in Ruinen. Zo leuk ! En
vooral de sfeer daar, lekker relaxed een beetje om je heen kijken in de natuur.
Dus…. toen ik het 2 dagen later weer tegenkwam
op facebook, dacht ik “kom, ik schrijf een mailtje”.
En nu … ik sta officieel geregistreerd als
vrijwilliger bij Natuurmonumenten op de locatie
Tiengemeten! Niet dat ik me verveel, maar ja…
altijd in hetzelfde circuit, zelf verantwoordelijk
zijn etc. kom op, tijd om mijn vleugels uit te slaan!
En het voelt goed ! Lekker een beetje met de natuur en dus met de toekomst
voor diegenen die na ons komen bezig zijn, en … onderdeel van een grote
organisatie, dus …de verantwoordelijkheid rust niet alleen op mijn schouders !
Waar ik me vooral heel erg “senang” bij voelde, was dat ik gewoon zelf kon kiezen
wat ik leuk zou vinden om te doen. Tja, de shop leek me wel wat, beetje vertellen
wat er allemaal te doen is, leden werven etc., een stuk gemakkelijker dan
wanneer het voor jezelf is natuurlijk.
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Zondag 22 juli was mijn eerste dag, was wel effe wennen, maar wat leuk ! Lekker
sfeertje onder elkaar, en wat wordt dat eiland goed bezocht ! Hartstikke leuk
hoor, tegenwoordig zit daar ook het Rien Poortvliet museum (vroeger in
Middelharnis), maar ook veel activieiten voor kinderen. Natuurmonumenten heeft
gebieden in heel Nederland in beheer en zoekt overal naar vrijwilligers. Mocht je
ook, zoals ik, een beetje ‘ingezakt’ zijn, zoek eens op www.natuurmonumenten.nl
Er is zoveel meer te vertellen, maar ja, daar is deze nieuwsbrief niet voor. Dus…
ik zou zeggen, kom eens langs !

Hebben wij een mooie maand achter de rug of niet?
Zoals sommigen wel weten, vind ik de Tour de France altijd leuk om te volgen. Nu
was het weer Froome die zou gaan winnen en dat maakt het wat mij betreft wel
wat saaier, maar … een ritoverwinning voor Bauke Mollema en die Dylan
Groenewegen komt als eerste over de streep in Parijs ! Tjonge, dat doet mijn
Hollands (chauvinistisch) hart weer helemaal goed !
En dan Annemiek van Vleuten ! Die wint dus
tussendoor even La Course !
Je merkt dat er in Nederland toch stiekem meer
aandacht komt voor de damessporten, niet gek, ze
doen het fantastisch! En …. voor veel minder
inkomen, wat natuurlijk heel vreemd is. Hoewel? In
Hollywood en bij de BBC is dat ook zo, dus we
nemen dan toch maar aan dat wij kennelijk meer kunnen voor minder geld hè?
Ook de dames in het voetbal laten van zich horen ! Op facebook kwam ik daar
weer een leuke opmerking over tegen. ‘We kunnen niet meer zeggen dat die
mannen als ‘wijven’ voetballen, want die meiden doen het fantastisch’.
Er is weer een droomdeken klaar !
Makkelijke methode, met de z.g. doorgesneden ninepatch.
‘k Zou zeggen voor een jongen, maar daar moet je mee
uitkijken natuurlijk.

De nieuwe Candy Animal, een
heel wijze Uil !
Op dit moment leest hij een
Hobbykrantje.
Klik voor PDF
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Deel 1 van het borduurwerkje.
Klik voor PDF
Dit deel komt dus links boven, precies in het aangegeven vak 1.
Vak 1 – Schoolhouses
Het aangegeven vak op het schema past precies om de borduursteken, dus je
borduurt daarbinnen.
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Het gaat weer eens gebeuren: Op 12 augustus sta ik weer op de Fokveedag in
Hellevoetsluis. Jaren was het niet in te plannen i.v.m. onze vakantie met de
nichtjes, maar deze keer wilde ik er persé weer eens naar toe. Toevallig is het
ook een lustrum jaar, ze bestaan 60 jaar ! Gezellig familie evenement elk jaar
weer. Er wordt niet alleen vee gekeurd, maar er staan altijd van allerlei kramen
met lekkere, leuke en spannende dingen. Allerlei andere activiteiten worden er
gebezigd, op dit moment weet ik nog niet wat allemaal. Hopen op goed weer dus
op 12 augustus, wie weet komen we elkaar hier weer eens tegen.
http://www.fokveedaghellevoetsluis.nl/
Ik ben van plan om alle voorbeelden van de Candy Animals mee te nemen en de
maandquiltjes. Het borduurwerkje met de quiltjes, waar we nu net aan begonnen
zijn neem ik ook mee. Dus wie weet een gelegenheid om het eens van dichtbij te
bekijken?
De Europese Quit Kampioenschappen gaan dit jaar niet door heb ik begrepen.
Heel attent van diegenen die me dat even hebben laten weten na de laatste
nieuwsbrief ! Stel je voor, je leest de kalender, stapt in de trein en komt er
achter dat er niets te beleven valt?
Algemene
tentoonstelling
Quiltersgilde
Handwerkdagen

Grote kerk
Alkmaar

Europese Quilt
Kampioenschappen

Mecc
Maastricht

19 t/m 22 okt.

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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6 t/m 10 sept.

Broodfabriek 29-30 sept.
Rijswijk
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