
H E T  L E U T I G E  N I E U W S
M e t  n i e u w t j e s  v a n  l e u t i g l a n d l e v e n

Van zomer naar winter...
 

Het is niet zeker dat een van onze lezers het gemerkt

heeft, maar we hebben met HLN de herfst even

overgeslaan. Reden hiervoor was oa onze reis naar

Toscane, waar we onze batterijen eens volledig

hebben kunnen opladen.

 

Dus brengen we nu ineens de winterse editie van

Het Leutige Nieuws met allerlei wistjedatjes en met,

uiteraard, de nodige aandacht voor ons komende

Sfeerweekend op 10 en 11 december.

 

Veel leesplezier!
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Je wordt niet goed door te proberen goed te zijn,
maar door de goedheid te vinden die al in je zit 

en die goedheid tevoorschijn te laten komen.

Eckhart Tolle



In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al

dat er elke woensdag een aantal cliënten van

De Klokke op dagbesteding komen bij De

Leutige Geit. Nu kunnen we dit bericht

aanvullen met het nieuws dat er vanaf

december ook cliënten komen op maandag.  

Ondertussen is er ook een heuse werfkeet

aangekomen, oa met hulp van een grote

kraan zoals je hier kan zien.

Deze weerfkeet wordt nu volop opgeknapt en

ingericht zodat het een heus clublokaal

wordt. 

De keet heeft alvast de naam 'DE ZEVEN

GEITJES' gekregen!

Inspiratie nodig voor je eindejaarsmenu...?

Wat denk je van een voorgerecht met een gezonde salade 

en een heerlijke champignon-geitenkaaskroket?

 

Meer inspiratie vind je HIER!

 

De Leutige Geit

Dagbesteding bij De Leutige Geit (vervolg)

Een nieuweling in de geitenstal!

Dit is onze nieuwe bok die samen met de

geiten kan zorgen voor jonge geitjes in

het voorjaar.

Een indrukwekkende verschijning

verdient ook een indrukwekkende naam,

dus hebben we hem vernoemd naar de

nieuwe king: CHARLES!

https://www.leutiglandleven.be/ik-wil-kaas


Dag van de Ambachten 2022

Op 20 november mochten we opnieuw enthousiaste

bezoekers ontvangen in het Keramiekatelier en in

de Sfeerbar! 

Altijd fijn om te zien hoe het maken van keramiek

mensen kan boeien. En zeker fijn om te ervaren

welke moeite mensen doen om op een druilerige

zondag tot in de Kieldrechtse polder te komen,

waarvoor dank!

Keramiekatelier

Eindejaarlijkse bedrijvigheid in het atelier

 

In de periode naar het eindejaar toe is er al altijd grote bedrijvigheid in het

Keramiekatelier. We willen immers graag een mooi aanbod klaar hebben voor

mensen die op zoek zijn naar originele eindejaarsgeschenken.

Hieronder een aantal creaties die nog een kleurrijk glazuurjasje nodig hebben.

Benieuwd hoe ze er binnenkort zullen uitzien? Kom dan langs tijdens

het Sfeerweekend! Meer info volgt...

Vanaf 1 december kan je ook bij

Leutiglandleven deelnemen aan de

Eindejaarsactie van KoopKernKieldrecht!!



"In het begin van zijn jeugd weet iedereen wat zijn eigen legende is. Op

die leeftijd is alles duidelijk, alles is mogelijk en niemand is bang om te

dromen van alles wat hij zou willen doen in zijn leven. Maar met het

verstrijken van de tijd steekt een geheimzinnige kracht de kop op, die

probeert te bewijzen dat het onmogelijk is de eigen legende waar te

maken. Dat zijn de krachten die ogenschijnlijk niet deugen, maar je in

feite leren hoe je je eigen legende waar moet maken. Ze zijn bezig je

geest en je wil voor te bereiden, want er bestaat een grote waarheid op

deze planeet: wie je ook bent of wat je ook doet, als je echt iets wilt, komt

dat doordat die wens ontstaan is in de ziel van het heelal.

Dat is jouw missie hier op aarde." 

Energetische Lifecoach 

De energie van de Nieuwe Maan
Inspiratie voor een blog kan soms letterlijk in de lucht

hangen. Dan bedoel ik wel de Maan en niet de trapezesprong

die hierlangs getoond word, al heeft het ene deze keer toch

iets met het andere te maken.

"Nieuwe Maan wordt beschouwd als het begin van de nieuwe

Maancyclus. Het is dan ook een goed moment om met iets

nieuws te starten of om bepaalde zaken te veranderen in je

leven. Want het zou zo maar ‘ns kunnen dat intuïtieve

antwoorden, nieuwe kansen en mogelijkheden bijna als vanzelf

zichtbaar worden."

Benieuwd wat deze trapezesprong er mee te maken heeft?

Lees HIER verder.

Boeken-tip!

Heb jij ook een interessante boeken-tip die hier zou passen?
Laat het gerust weten via anndecoene.lifecoach@gmail.com

Na een lange periode dit boek nog 'ns uit de kast gehaald en opnieuw genoten van

de eenvoudig mooie boodschap die De Alchemist met zich meebrengt.

De Alchemist brengt je terug op je pad...

https://www.leutiglandleven.be/post/de-energie-van-de-nieuwe-maan


We wensen je een fijn eindejaar toe
met zowel veel gezellige als

rustgevende momenten

Het Leutige Landleven 

We nodigen je graag uit voor het
Sfeerweekend op 10 en 11 december,

telkens van 14u tot 20u.
 

Kom proeven van de gezellige sfeer,
zowel in het Keramiekatelier

als in de Sfeerbar
(met verwarmd terras!)

 
Meer info vind je HIER

 
 
 

Bedankt voor je interesse in ons Leutiglandleven!

https://www.leutiglandleven.be/sfeerweekend

