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HOE HOUDEN WE LETS LEVEND NA EEN JAAR VAN LOCKDOWN? 
GEEN BRUNCHEN, GEEN BARBECUES, FIETSTOCHTJES, MARKTJES, 
ETENTJES … ONZE MAILBOX LIJKT OVER TE LOPEN VAN GOEDEREN. 
WE MOETEN ONS HIEROP NIET MISKIJKEN. LETSERS BLIJKEN 
CREATIEF TE ZIJN. HIER ENKELE VERSLAGJES VAN FIJNE COVID-
VEILIGE TRANSACTIES:  

Bij het breien van een sok zat Anne vast 
met een ajourpatroon van 15 steken dat 
over het voetgedeelte loopt. Ze zocht een 
goeroe om haar te helpen. En 14 dagen 
later kwam het volgende berichtje: Veel 
dank aan Annelies! Covidproof duidelijke 
uitleg gekregen. Heel fijn! 

Kerstmis in coronatijd, dat zou iets minder 
worden dit jaar. Maar dat was buiten 
Kathleen Boots gerekend. Zij bood een 3-
gangen kerstmenu aan. Dit had zoveel 
succes dat Kathleen hulp moest 
inschakelen om de 30 bestelling tijdig klaar 
te krijgen. Dit allemaal corona-proof. 

We smolten chocola voor de truffels, mengden 
deeg voor de muffins met chiazaad en citroen 
en maakten overheerlijke soep en 
hoofdgerecht. Dankzij Kathleen kwam er bij 
een groot aantal letsers makkelijk iets lekkers 
op tafel. 
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Een foute muziekbingo, ooit al van gehoord? Sam bezorgt ons 
een dolle avond. 
 

Deelnemers krijgen muziekbingo formuliertjes met daarop muziektitels van bekende, 
“apart” en grappige nummers. Staat het gedraaide nummer op jouw kaartje, dan mag je het 
nummer doorkruisen. Heb je vijf doorkruiste nummers op rij (horizontaal, verticaal, 
diagonaal), dan heb je bingo. Je schrijft dan BINGO! In de chat. Wij draaien voor jou een 

“overwinningsliedje” . Het gaat om plezier en leuk online samenzijn.  
Uw foute quizmasters ���� 

 

 

 

TRANSACTIES IN LEVENDE LIJVE WAREN MOEILIJK. MAAR DE WEETJES WAREN 

DAARENTEGEN EEN GROOT SUCCES. LETSERS DIE MOEITE HADDEN HUN DAGEN TE 

STRUCTUREREN, KREGEN GEWELDIG LEUKE VOORSTELLEN 
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Thérèse raadt ons een interessante historische podcast aan. 
 

Wie zich in deze kille en eenzame dagen wil 
verdiepen in Belgische geschiedenis,  kan 
luisteren naar het volledige verhaal van 
Leopold II, onze koning die momenteel zo 
verguisd wordt.  

 https://klara.be/leopold-ii-met-johan-
op-de-beeck 

 https://klara.be/beluister-nu-de-1ste-
aflevering-van-leopold-ii-een-nieuwe-radioserie-met-johan-op-de-beeck 

 https://klara.be/leopold-ii-aflevering-2-0 
 https://klara.be/leopold-ii-aflevering-3-beetje-bij-beetje-komt-de-ware-aard-van-de-

koning-boven 
 https://klara.be/leopold-ii-aflevering-4-laken-wordt-de-betoverde-burg-der-

nibelungen 

 

EN WILLY DOET VERWOED ZIJN BEST OM ONZE KENNIS VAN FYSICA BIJ TE 

SPIJKEREN. ENKELE VAN ZIJN INTERESSANTE WEETJES: 

 

A. Jupiter en Saturnus doen komende weken iets wat we al 800 jaar niet konden 
waarnemen. Ze worden elkaars “knuffelcontact”. 

 

Jupiter en Saturnus zijn de twee grootste planeten van ons zonnestelsel. Alleen al daardoor 
spreken ze tot de verbeelding. Maar de komende weken prikkelen ze ons nog méér. Op de 
kortste dag van het jaar zullen de twee gasreuzen iets doen wat wij al sinds de 
middeleeuwen niet meer hebben kunnen waarnemen aan de nachthemel. 

Lees meer 

 

https://klara.be/leopold-ii-met-johan-op-de-beeck
https://klara.be/leopold-ii-met-johan-op-de-beeck
https://klara.be/beluister-nu-de-1ste-aflevering-van-leopold-ii-een-nieuwe-radioserie-met-johan-op-de-beeck
https://klara.be/beluister-nu-de-1ste-aflevering-van-leopold-ii-een-nieuwe-radioserie-met-johan-op-de-beeck
https://klara.be/leopold-ii-aflevering-2-0
https://klara.be/leopold-ii-aflevering-3-beetje-bij-beetje-komt-de-ware-aard-van-de-koning-boven
https://klara.be/leopold-ii-aflevering-3-beetje-bij-beetje-komt-de-ware-aard-van-de-koning-boven
https://klara.be/leopold-ii-aflevering-4-laken-wordt-de-betoverde-burg-der-nibelungen
https://klara.be/leopold-ii-aflevering-4-laken-wordt-de-betoverde-burg-der-nibelungen
http://www.letsleuven.be/assets/images/jupiter-1068x714.png
http://www.letsleuven.be/assets/images/jupiter-1068x714.png
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Aangezien mijn info over astronomische verschijnselen blijkbaar succes heeft volgt er hier 
nog één. 

B. Het fenomeen van de tijdsvereffening 
De dagen duren nooit juist 24u, in maart en september iets korter dan 24u, in juli en 
december iets langer dan 24u. Daarom dat men van een vereffening spreekt. Onze klokdag 
duurt juist 24u en door het jaar heen heffen de verschillen van de kortere en langere dagen 
elkaar op. De reden waarom de dagen korter en langer zijn dan 24u is technisch en de 
geïnteresseerde kan alle uitleg daarover wel op internet vinden. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdsvereffening 
 
Maar het zichtbare resultaat van dit verschijnsel is in de wintermaanden december en 
januari heel goed te zien. Lees meer. 

EN NOG EENTJE OM HET AF TE LEREN 

C. Warmte door straling en warmte door geleiding: niet het zelfde 
Het is tijdens dit weer dat je op een leuke manier het verschil kunt ervaren tussen warmte 
door straling en warmte door geleiding. 

Ga in dit koude weer maar eens in de zon staan. Dan voel je langs je wangen de heerlijke 
koude lucht stromen, maar tegelijkertijd voel je op die zelfde wangen de warmte van de 
zonnestralen. 

Hier kan men intens in de ervaring gaan, bijna een meditatief moment.  

Willy 

 

Leuvense Materialenbank met gerecupereerd bouwmateriaal 
opent de deuren  
Patrick wijst ons er op dat er een nieuwe 
recycleermarkt opgestart is, eentje voor 
bouwmaterialen. Hout en Metaal wordt uit huizen 
die gesloopt zullen worden verwijderd en 
gerecycleerd. Wie heeft al ervaring met de 
materialenbank en wil dat delen? 

 https://pers.leuven.be/leuvense-
materialenbank-met-gerecupereerd-
bouwmateriaal-opent-de-deuren 

 https://materialenbankleuven.be/ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdsvereffening
http://www.letsleuven.be/assets/images/tijdsvereffening1-1076x583.png
https://pers.leuven.be/leuvense-materialenbank-met-gerecupereerd-bouwmateriaal-opent-de-deuren
https://pers.leuven.be/leuvense-materialenbank-met-gerecupereerd-bouwmateriaal-opent-de-deuren
https://pers.leuven.be/leuvense-materialenbank-met-gerecupereerd-bouwmateriaal-opent-de-deuren
https://materialenbankleuven.be/
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Jan is vrijwilliger in een WZC waar een vereenzaamde man woont met financiële problemen. 
Jan doet een oproep binnen Lets voor kledij voor de man. De kleren stromen toe. Al snel is 
er meer dan genoeg en bedankt Jan de groep: “ U hebt allemaal bijgedragen aan het 
gelukkig maken van een eenzame man. Er waren zelfs letsers die kleren wouden kopen 
indien er geen reacties kwamen. Is dat niet prachtig.”  

 

Johnny liet de oproep om een foto op te laden naar de 
database niet liggen. 
 

 

“Wegens kappers nog steeds gesloten”. 

Johnny 
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EN WE SLUITEN AF - NET ALS VORIGE KEER - MET EEN GEDICHTJE, ONS TOEGEZONDEN DOOR 

ANNEMIE: 

 

Corona rond 

 

kijk ze gaan in ‘t ochtendstondje 

tijd voor hun coronarondje 

elke dag in ’t vertrouwde buurtje 

blik vooruit, hun steevast uurtje 

tussen hen, ze weten beter 

amper anderhalve meter 

blij door virus dat ze misten 

laten zij zich nog niet kisten 

 

– Lucas Kruse 

 

https://coronagedicht.nl/gedicht/corona-rond/
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