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LETS BRUNCH

Op zondag 19 juni ging de zomer LETS brunch door in zaal “de Ruimtevaart” in Leuven. Er
was veel volk, fijne sfeer, lekker eten en interessante workshops. Wouter,
communicatieverantwoordelijke van Lets Vlaanderen, maakte een leuk promofilmpje:

https://youtu.be/F5osdHVyp7k

Wouter en Sabine van LETS Vlaanderen maakten tijdens de brunch promotie voor LETS
vakantieland waarbij je op een laagdrempelige manier bij letsers over heel Vlaanderen kan
overnachten. Meer info vind je wat verder in deze nieuwsbrief.

Enkele sfeerfoto’s van de brunch:
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LETS VAKANTIELAND

LETS Vakantieland is een nieuw platform dat voordelig reizen in eigen land promoot. Via het
platform ontdek je nieuwe plekken en ontmoet je nieuwe mensen. Je kan je vakantie
waarderen via LETS-punten. Dit maakt dat het een voordelige wijze is om op vakantie te
gaan. Ontdek meer op www.letsvakantieland.be.
Schrijf je nu gratis in via https://www.letsvlaanderen.be/

LETS ZOMER: VRAAG , AANBOD EN WEETJES

OOK TIJDENS DE ZOMERMAANDEN WAS ER EEN GEVARIEERD LETS AANBOD.
HIERBIJ EEN GREEP UIT HET GROTE AANBOD.

Homemade bitterballen van oesterzwam:

Zo kon je bij Anne Hesemans terecht voor homemade bitterballen van oesterzwam:
“Eerste keer uitgeprobeerd en gewoon de hoeveelheden in het recept gevolgd vermits ik die
toch in huis had.
Resultaat: veel te veel
Ingrediënten: oesterzwam, kruidenmengeling, groentebouillon, mosterd, melkerijboter,
bloem, sojaroom light, ei, paneermeel, havermout.
Er zijn 2 porties van 7 stuks beschikbaar (ik heb zelf net maar 4 stuks opgegeten, naast mijn
groentenslaatje) aan 12 iku per portie.
Ze zijn al een keertje voorgebakken in de airfryer zodat ze krokant zijn.”
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Verfrissende duik

Els Goris liet ons weten waar je in Vlaanderen een verfrissende duik kan nemen in open
water:
“Kijk eens wat ik hier net vond....!!!
Deze zomer op meer plaatsen mogelijk om te zwemmen in open water: ontdek hier waar je
een verfrissende duik kan nemen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/17/nieuwe-zwemlocaties-open-water “

Reinigen zool strijkijzer

Annemie Brusselle vroeg raad in verband met haar strijkijzer en kreeg goede tips van ‘Tante
Lets’:

V: reinigen zool strijkijzer
ik wou iets synthetisch strijken op heel lage
temperatuur maar het plakte onmiddellijk
aan de zool van mijn strijkijzer zodat ik het
moest weggooien
ik probeerde de zool te reinigen met
producten die ze voor strijkijzers verkopen
en ondernam ook al thinner maar het helpt
niet
het is 69% polyamide en 31% elastaan
er staat geen strijkverbod verbod vermeld en
ik zette de stand minimaal

EOM: V: reinigen zool strijkijzer

wie kent de oplossing ?

zelfs de tip van tante Kaat hielp niet
maar wel de goede raad van tante
Lets

Hallo letsers,

“strooi een handvol zout op een doek
en strijk erop, alles werd opnieuw mooi
zoals voorheen.
Leve Lets!

4

W: wasbollen/ met klimop wassen, het is een voltreffer!

Riet Trippas gaf een tip om te wassen met een wasbol met klimop. Ze vroeg ook enkele
mensen naar hun ervaring hiermee en dit was een van de antwoorden die ze ontving:
Lieve mensen,
Naar aanleiding van de wasbol van Riet herinnerde ik me ooit gelezen te hebben
dat je kan wassen met klimop.
Ik heb nu meteen de proef op de som genomen en het blijkt een voltreffer!
Ik heb een waszakje gevuld met klimopblaadjes (donkergroene), ze in stukjes
gescheurd en bij het wasgoed gedaan.
Resultaat op 40 graden: een fris ruikende was waarbij o.a. een jeans met
vuilplekken en een T-shirt met vetvlekken weer stralend schoon zijn!!!
Vanaf nu was ik enkel nog met klimop: milieuvriendelijk, degelijk, overal te vinden
en gratis op de koop toe.
Gogogo!!!

W: enkele suggesties om boterhammen op te vrolijken

Mirèse Vandersteegen stuurde enkele tips door om boterhammen op te vrolijken:
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Letscafes

Op vrijdag 10 juni organiseerde Saar van den Bergh een letscafé in haar tuin in de Paul Van
Ostaijenlaan in Heverlee. Het werd een gezellige bijeenkomst.
“Bij een huisgemaakt drankje, onder de bloeiende rozelaars, kan je kennismaken met
nieuwe letsers of bijpraten met oude bekenden.
De tuin ligt er prachtig bij,
een mooie plek voor een
ontmoeting, een gesprek.
Wanneer de avond valt,
kunnen we de vuurkorf
aansteken.”

Ook Anne Demeulenaere uit Pellenberg organiseerde op 17 juli een Letscafé bij haar thuis.
Je kon hierbij eerst samen het Koebos verkennen of daarna aansluiten om iets samen te
drinken.
Binnenkort, op 9 september, organiseert Diane Loncke samen met Letsers Lydia en Ilde een
Letscafé in de co-housing Abbeyfield de Notenkraker. Iedereen is welkom.

Beste Letsers,
Op vrijdag 9 september vanaf 16u (tot 19u...) organiseren wij een Letscafé in onze co-housing in Leuven.
Bij mooi weer gaat dit door in de tuin, anders in onze living.
We bieden gratis en voor niets koffie, thee en water aan.
Wil je graag een glas wijn, een stuk cake of een vegetarische wrap, dan vragen wij een kleine
kostenbijdrage van 1 euro (per stuk, of wat dacht je ;-)
Je hoeft niet in te schrijven, maar een klein berichtje mag wel, zeker als je graag cake of wraps wil. (e-mail
naar dianeloncke52@gmail.com)
Kom kennis maken met andere Letsers maar ook met Lydia, Ilde en Diane (en andere Notenkrakers) die
samenwonen in het Abbeyfieldhuis De Notenkraker, een cohousing voor 55+.
Graag tot dan!
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LETS NIEUWS UIT BURKINA FASO

Hilde Zongo, de keukenprinses uit Burkina Faso, die kookte voor het Lets Vlaanderen feest in
Leuven is mama geworden van een zoontje Yoann. Namens Lets Leuven wensen we haar
een dikke proficiat!
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