Femma Sint-Laurentius
Lessenreeks van 5 aparte crea-avonden
21/02 – 21/03 – 16/05 – 19/09 – 14/11
Als femma dames zijn we zeer creatief en daarom zouden we 5 afzonderlijke
lessen willen geven die leuk, gezellig en heel creatief zullen zijn.
Je mag iets maken die wij voorstellen of iets afmaken dat je thuis nog liggen
hebt. Wij zullen je daarbij helpen.
Deze crea-avonden bestaan uit volgende mogelijkheden:
•

•

•

•

Patchwork: over de 5 lessen heen zal je patchwork kunnen volgen. Als je
bijvoorbeeld niet aanwezig kan zijn in de eerste lessen, dan kan je iedere
les inspringen om dit te starten.
Volgende voorbeelden kunnen gemaakt worden:
Vier seizoenen, plaid met dassen, kippenquilt, kerstquilt, berenpotenquilt
en quilt met hexagon. Men kan ook een eigen ontwerp maken als je de
beschrijving meehebt (zie bijlage voor voorbeelden).
Kippen in cement voor buiten en kippen in darwi klei voor binnen
(dit naar aanloop voor pasen):
Als je dus geen patchwork kiest kan je in de eerste les starten om een kip
te maken. Dit zal over 2 lessen gegeven worden.
Voorbeelden hiervan zitten in bijlage.
Nat vervilten(wol bewerken met water en zeep): deze activiteit zal
starten de 3de les. We zullen allerhande voorwerpen maken zoals sjaals,
pantoffels voor kinderen, bloemen, kettingen, handtassen enz… (zie
bijlage)
De 4de en 5de les worden nog verder uitgewerkt.

Hoe inschrijven?
Inschrijven eerste les tegen 11 februari ten laatste en dit bij
• Marie-Jeanne Clarisse, email: im_jee@hotmail.com, 0495410111
• Annie Van Steelant, email: annie.vansteelant@telenet.be , 050240722 of
0473797562
Om de kosten te drukken vragen wij € 5 voor leden en € 6 voor niet leden.
Drank is inbegrepen.
Deze avonden gaan door in het CM-lokaal, Groenestraat 90 te Zedelgem om
19u30.
Gelieve bij inschrijving door te geven wat je keuze is en dan zal je de
beschrijving doorgestuurd krijgen wat je voor de eerste les crea moet
meebrengen van benodigdheden.
________________________________________________________________
De Femma-leden en hun inwonende gezinsleden worden tijdens de vermelde activiteiten verzekerd onder de
ledenpolis van de Femma, om het even waar deze activiteiten plaatsvinden. Niet-leden vallen niet onder deze
polis.

