
 

Woensdag 15/11 Hobbynamiddag bij Lutgarde.  

 

“LUISTEREN HET MOOISTE CADEAU” door Ann Illegems.     

Al gemerkt dat wat je zegt niet aankomt?  Of heb je soms moeite om je hoofd erbij te houden 
als iemand iets vertelt?  Logisch, écht luisteren is niet simpel.  Het goede nieuws is … je kunt 
het leren. 

Gewoon empathisch luisteren, het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Veel mensen  
denken dat ze, tijdens een gesprek, een oplossing of een antwoord moeten geven.   
Maar luisteren is geen resultaatsverbintenis, eerder een inspanningsverbintenis.   
En ga je echt, empathisch luisteren, dan geef je het mooiste cadeau dat je iemand kunt geven. 
 
Donderdag 18/11 om 13.30u in het kunstenhuis, Dorp Oost 45, lokaal 10.  

Inschrijven bij Lutgarde voor 11/11, strookje in de brievenbus ,Dorp West 106A , of 
maeslutgarde@hotmail.com  

 

Creales: ”HANDIGE HOESJES” (2 lessen) door Mariette Schenk. 

Maandag 22/11 en 29/11, in Kozze laarstraat 64 

Een hoesje voor je zonnebril, een schaaltje voor je interieur, een buideltje voor kleingeld, een 
tasje voor toiletgerief of een sleutelhanger … Zelfgemaakt met kunstleder lijkt het alsof je ze 
kocht in die hippe shop. 

Je werkt met kunstleder in een hip kleurtje en een eenvoudig patroon. Je snijdt, knipt en lijmt 
en neen … er komt geen naaiwerk aan te pas. Wel holnieten, geweerknopjes en koordlint voor 
leuke accenten. 

Les 1: Aanleren technieken, maken van een envelopzakje.+/- €4,5 aan materiaal. 

Les 2: De aangeleerde technieken oefenen en zelf ontwerp maken, kiezen uit……*enkele 
 schaaltjes,*geldbeugel,*zonnebrilhoes,*cadeaubox,*toilettas. 

Voorbeelden kan je zien op onze website: www.fermzwijndrecht.be 

Kostprijs materiaal afhankelijk van wat je kiest.( prijzen variëren tussen €4 en €14) 

Materialen worden betaald op de avond zelf aan de lesgeefster. 

Prijs voor de 2 lessen, €10 te storten op de rek. van Ferm BE 41 7331 5707 0110 

Inschrijven voor 12/11 bij Christine, christine.scheerders@telenet.be of C. Van Goeystr.27 

 

*Heb je een     ?  Laat het ons weten, zodat je ook bij ons punten kan sparen.  
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