Talent in Lets Leuven :
Nieuwsbrief juni 2021 :
LANGZAAMAAN KOMT HET EINDE VAN DE CORONA TUNNEL IN ZICHT. WE
DENKEN ALVAST AAN EEN LEUKE EN VEILIGE BUITENACTIVITEIT IN DE ZOMER
WAAR WE ELKAAR TERUG KUNNEN ZIEN. NADERE INFO VOLGT NOG.
VERDER IN DEZE NIEUWSBRIEF : EEN GREEP UIT VERRASSENDE, GRAPPIGE,
HARTVERWARMENDE, BIJZONDERE TRANSACTIES EN HEEL VEEL TUINNIEUWS
Je kan het zo gek niet bedenken:
Maarten zoekt een keldertrap die
2m40 hoogteverschil kan
overbruggen. Breedte 72cm of smaller
(maar mits wat breekwerk is 82cm
mogelijk). Heeft iemand een
keldertrap op overschot?
Paula trekt haar schuif open en vindt
daar de juiste keldertrap ……..

Gardie zocht meubels voor vluchtelingen. En kijk … heel snel kwam het bericht: “meubeltjes
vinden hun weg naar vluchtelingenhulp”.
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Zit je met je handen in het haar? Heb je een prangende vraag?
Stel ze in de Google-groep en je krijgt je antwoord.
•

•

Olga zocht de naam van de groente die Sven Pichal aanprees tijdens De Markten op de
radio. Ze kwam net te laat om te horen over welke wonderbaarlijke groente het ging. Het
bleek om selder in blik te gaan. Nu niet echt iets dat zoveel vreugde op het gelaat van
Sven Pichal rechtvaardigde, maar die brave journalist heeft altijd wel een enthousiaste
smile.
Elektrogevoelige huismussen op zoek naar een oplossing om probleemloos op het
internet te surfen: helpt het om de WiFi uit te schakelen van de BBox? Is Telenet beter
dan Scarlet? Letsers helpen elkaar om de modem uit te schakelen, met een stappenplan
en een fotootje erbij.

Marieke vond dat het hoog tijd werd om meer ruimte in huis
en hoofd te krijgen en begon het minimalisme-spel
Gedurende 30 dagen doe je elke dag spullen weg (verkopen, schenken, kringloop, via lets…).
De eerste dag doe je 1 voorwerp weg, de tweede dag 2 en zo verder tot 30 spullen op de
30ste dag. Aan het eind van de challenge zal iedere deelnemer 465 dingen minder in huis
hebben.
Marieke vond 11 letsers die meedoen, 3 gaan voluit voor de uitdaging, de rest supportert en
enkele mensen doen, uit solidariteit, of omdat het zo aanstekelijk is, ook regelmatig wat
spullen weg. Op dag 14 gaat dit bij Agnes allemaal de deur uit:
Kinderkapstok met kabouters; zwembandje; set maatbekers; bos pioenen uit de tuin weg
gegeven en daarbij een zakje voor snijbloemen; broodmandje; stickerset Londen; 3 posters:
verjaardagskalender, Alfred Judokus Kwak en Mickey Mouse; groene grote sjaal; De grote trek
van Marc Helsen; huisje van modeltreinbaan; lepeltje; verfborstel eindelijk proper gemaakt en
verfblik gesorteerd.
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Letsers worden poëtisch als ze naar hun tuin kijken. Er was de
actie “maai-mei-niet” die goed werd gevolgd, er werden zaden
en plantjes uitgewisseld en als klap op de vuurpijl waren er de
tuinrangers
Anne Suy roept op om je gras niet te maaien
in mei. Annemie beschrijft haar mooie
paardenbloemen in haar gras en Mieke
Heyligen wordt lyrisch bij de gedachte aan
paardenbloemen, madeliefjes en
boterbloemen en zingt: Laat het gras maar
groeien, gras maar groeien, tot plezier van
vlinder en bij. Laat het gras maar groeien,
dat maakt mensen en dieren blij.

Mie De Lepeleire heeft een prachtige tuin en veel plantgoed en zaden op overschot. Ze beschrijft
dat de natuur prachtige boeketjes strooide op het stukje aarde waar zij mag wonen. Romantische
fuchsia, paarse, roze, waar haar tuin van zindert, met kleine vleugjes helderblauw, dieppurper en
frivool geel. Ze deelt heel graag deze overvloed.

Wie wil inspiratie opdoen over
natuurvriendelijk tuinieren en wie
stekjes en planten wil, is welkom bij
Anne Suy in haar prachtige bostuin vol
inheemse lentebloeiers,
grondbedekkers, bloesemhagen,
watersalamanders en bottende bomen.
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En Johnny ging aan de slag in de tuin van Cristina.
Hij maakte een constructie om een overhangende
roos op te binden.

In leuven werden er 10 vrijwilligers opgeleid tot tuinranger. Ze
leren je hoe je meer vlinders, bijtjes, vogels, egels … kan
aantrekken. Van deze 10 rangers zijn er 3 bij Lets: Patrick,
Anne S. en Lies komen gratis ecologisch advies geven in je tuin
Klik op de foto voor het filmpje van ROB te bekijken:

Verschillende letsers vroegen een tuinsafari aan en kregen al bezoek van een ranger. Bij
Anne Brems zijn de tien rangers samen gaan oefenen en ze kreeg dus veel inspirerend
advies. Ze toont ons fotootjes van voor en na:
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Anne was al heel goed bezig met ecologisch
tuinieren. Ze heeft veel inheemse planten die
aantrekkelijk zijn voor dieren. Maar ze vond dat er
nog wat meer variatie mocht zijn in haar tuin
zonder er meer werk mee te hebben. De rangers
stelden haar voor om een gedeelte van het gras
maar 2x per jaar meer te maaien, het gras af te
voeren om te verarmen en op deze manier om te
vormen tot een bloemenweide. En ze gaven haar
uitleg over de aanleg van een “Stumpery”
Foto van Annes tuin vooraf
Hier zie je de start van de bloemenweide. Anne
bakende het stuk dat ze maar 2x maait af met
paaltjes. Er wordt niet doorgelopen zodat de teken
geen kans krijgen. Hopelijk krijgt ze snel
koekoeksbloemen, margrieten, fluitenkruid, salie,
wilde peen, knoopkruid, …. tussen haar gras.

En hier ontstaat een stumpery: een equivalent
van een rotstuin maar met dood hout. Je legt
dode boomstammetjes en takken op een hoop
op een schaduwrijk plekje, gooit er hakselhout bij
en beplant het met bosplanten als varens,
salomonszegel, boshyacinten, … Een goudmijn
voor het bodemleven, insecten , kevertjes,
rupsen, wormen zullen er van smullen en
misschien krijgt ze wel bezoek van een egeltje.

Interesse in een tuinsafari in je eigen tuin en woon je in Leuven of deelgemeente,
vraag ze aan op https://www.tuinrangers.be/
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