
Zoals voor iedereen van ons, verliep ook bij Leutiglandleven de zomer

anders dan anders. Een zomer zonder evenementen, zonder

familiefeestjes, zonder uitgebreide pizza- of BBQ-avonden,...

Toch hebben we genoten van deze zomer! Want er was wèl veel tijd om

op te ruimen, om aan vernieuwing te werken, om te lezen en te leren,

om inspiratie op te doen, om plannen te maken,... En bovenal was er veel

tijd om te genieten van het samenzijn in onze bubbel!

Dankbaar blikken we terug op deze zomer en kijken enthousiast uit

naar het najaar. Want, hoe onzeker sommige zaken nog zijn, een

positieve kijk naar de toekomst doet je 'goesting' krijgen om aan de slag

te gaan! Ontdek in deze nieuwsbrief hoe deze 'goesting' zich uit...

De zomer van Leutiglandleven 

HET LEUTIGE NIEUWS
Met nieuwtjes van Leutiglandleven
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Onze quote
van nieuwjaar
blijft actueel...
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De Leutige Geit
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Onze geitenfamilie is ondertussen opnieuw uitgebreid!

Na Gloria en Molly, de dochters van Ellie en Martha,

zijn er nog twee jonge geitjes bijgekomen. Het zijn

twee zusjes, dus noemen we hen Zus en Zo. Ze zijn zo

lief en aaibaar dat je hen bijna in huis op schoot zou

nemen!

Tijdens het warme weer hebben de geiten wel wat

gepuft, maar evengoed genoten van de veelvuldige

aandacht van alle bewoners van Leutiglandleven.

En Keetje, de oppergeit, zag dat het goed was...!

Het was zo fijn dat de jeugdkampen deze zomer wel

konden doorgaan. Daar was onze scout in huis héél

blij mee!

Ook de geiten kregen bezoek van enkele deelnemers

van Expeditie NAHALA, een jeugdkamp in

Prosperpolder waar het thema Natuur, Haven en

Landbouw centraal stond. 

Bij ons hebben de jongens en meisjes geholpen om de

geiten te voederen en te verzorgen. Het spannendste

moment voor iedereen was om te mogen melken! Ons

Keetje liet dit geduldig toe, waardoor iedereen nadien

kon proeven van verse geitenmelk en geitenkaas. 

Het assortiment van
geitenkaasproducten vind je

hier!

Onze producten vind je ook via
de Buurderij, en heel binnenkort

ook bij de Voedselteams en    
  De Smaak van Waas.

Meer info volgt via mail!

https://www.leutiglandleven.be/ik-wil-kaas
https://boerenenburen.be/nl-BE
https://www.rechtvanbijdeboer.be/voedselteam-meerdonk
https://smaakvanwaas.be/


Keramiekatelier
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Blijkbaar zijn wij niet de enigen op onzen hof die met klei

aan de slag gaan. Deze kunstwerkjes vonden wij namelijk

terug in onze tuin. Na enig opzoekingswerk kwamen we

erbij uit dat dit urntjes zijn, gemaakt door de 'urntjeswesp'.

De urntjes worden gemaakt om larven te laten opgroeien

tot wespen. Door de smalle opening krijgen de larven hun

voeding.

Heel fijn dat deze urntjeswesp onze tuin heeft gekozen om

aan de slag te gaan, en meer nog om de urntjes te plaatsen

op één van de potten die wij gebruiken om onze urnen te

bakken. We beschouwen dit enkel als een bevestiging dat

we goed bezig zijn met onze urnen, dus voelen we ons

gemotiveerd om verder te doen met ons nieuw project...

Binnenkort vind je op
Instagram onze nieuwe

webshop 'Buen Camino!'
waarin we onze urnen

aanbieden. Deze worden
gemaakt met aandacht voor

gevoel en persoonlijkheid.

Weldra meer info via mail!

Buen Camino!

Onze deur bleef dicht tijdens het Ambachtelijk Weekend

maar hopelijk kunnen we ze open zetten tijdens De Dag

van de Ambachten op 15 november 2020. We duimen dat

het kan doorgaan!

Verder kan je op een veilige manier onze atelier een

bezoekje brengen als je op zoek bent naar dat ene

cadeautje waarmee je die andere zo blij kan maken.

Tegenwoordig zijn we veel thuis, maar een belletje op

voorhand geeft je zekerheid dat je hier terecht kan.

We werken ondertussen rustig verder aan originele

eindejaarsgeschenken en nieuwe producten!

https://www.dagvandeambachten.be/nl/home#:~:text=Dag%20van%20de%20Ambachten%2015.11,ambachtslieden%20in%20uw%20buurt%20bekijken.


Energetische Lifecoach
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Als ik in de zomer onderweg ben met de fiets of tijdens

een wandeling, heb ik altijd oog voor de bloemen en

planten die langs de bermen groeien. Ik kan er enorm

van genieten en zeker als ik Bachbloesems in bloei zie

staan, zoals oa Vogelmelk, Agrimonie, IJzerhard. 

De Bachbloesem die hier voor mij dan bovenuit steekt, is

de Wilde Cichorei, die je hiernaast kan zien. Waarom het

zien van deze bloemen mij zo blij maakt, kan je lezen in

mijn blog 'Onvoorwaardelijke liefde in de berm'.

Als je meer info wilt over het gebruik van Bachbloesems,

mag je mij altijd contacteren.

De start van een nieuw
schooljaar kan voor een kind

de nodige spanning,
onzekerheid, angst,... met

zich meebrengen. 
Help hen een handje en

ondersteun hen met
Bachbloesems.

Meer info vind je hier.

Mensen begeleiden en hen emotionele ondersteuning

geven waar het nodig is, dat beschouw ik niet als mijn

'werk' maar eerder als mijn 'zijn'. Eigen ervaringen in

het dagelijkse leven helpen mij daarin verder te

groeien, waardoor ik er nog meer kan 'zijn' voor

anderen.

Ondertussen ben ik ook een deskundige geworden in

het 'loslaten', onder meer dankzij onze kinderen die

hun vleugels volop uitslaan om hun eigen weg te gaan.

Er is zo veel om dankbaar voor te zijn...!

https://www.leutiglandleven.be/post/onvoorwaardelijke-liefde-in-de-berm
https://www.leutiglandleven.be/contact-life-coach
https://www.leutiglandleven.be/bachbloesems


'Kom eens zien naar mijn vitrien' is

een actie van alle handelaars in

Beveren, die je kan herkennen aan

het liefdesgedicht in de etalage. 

Hieronder zie je het onze!

lekkere geitenkaas en geitenkaasproducten

handgemaakte keramiek dat het perfecte

geschenk kan zijn voor jezelf of voor anderen

coaching en emotionele ondersteuning

De aandacht voor de lokale handelaars is de laatste

tijd enorm gegroeid, wat wij alleen maar kunnen

toejuichen. De actie 'Kom eens zien naar mijn

vitrien' past helemaal in dit kader. 

Leutiglandleven is er ook graag voor jou! Waarom

elders zoeken als je hier terecht kan voor : 

#kooplokaal #winkelhier #leutiglandleven
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Kom eens zien naar mijn vitrien!

We wensen je een mooi en gezond najaar toe en
bedankt voor je interesse in ons

Leutiglandleven!

https://koopkernkieldrecht.be/kom-eens-zien-naar-mijn-vitrien
https://www.leutiglandleven.be/

