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Talent in Lets Leuven : 
Nieuwsbrief januari 2023 

 

 
 

LETS NAJAAR 2022 : 
VRAAG , AANBOD EN 
WEETJES 

OOK TIJDENS DE HERFST- EN 
WINTERMAANDEN WAS ER 
EEN GEVARIEERD LETS 
AANBOD. HIERBIJ EEN 
GREEP UIT HET GROTE 
AANBOD. 
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Postzegels 
 

Olga Slabbinck vond nog postzegels van 10 Belgische 
frank terug. Op de vraag of iemand die wou voor zijn 
of haar postzegelcollectie wist Bert Baert het volgende 
te vertellen: 

“Je kan ze ook nog steeds gebruiker voor een non-prior 
brief… 
Zie: https://www.bpost.be/nl/search/residential-solr-
search/content?keys=oude postzegels” 

Handig om te weten! 

 

 

 

 

Kerstversiering 
Marieke Verbiest is vrijwilliger in het WZC De Wingerd voor mensen met dementie en maakt 
gebruik van Lets om spullen te verzamelen. Ze zorgt bv. voor een winkeltje waar de 
bewoners kerstversiering kunnen komen ‘kopen’. Ze verzamelde met de hulp van letsers een 
heel arsenaal aan kerstversiering. Een dikke dankjewel van Marieke hiervoor! 

Hieronder vind je ’t kerstaanbod in hun winkeltje, tenminste een klein deel ervan: 

 

  

https://www.bpost.be/nl/search/residential-solr-search/content?keys=oude%20postzegels
https://www.bpost.be/nl/search/residential-solr-search/content?keys=oude%20postzegels
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V: poes blijft zich krabben 
Maarten Loman vroeg een tijdje geleden raad in verband met hun kat die zich bleef 
krabben. 

 
Er volgden verschillende reacties van Letsers die hetzelfde probleem gehad hebben met hun 
kat en er werd onder andere homeopathie en acupunctuur aangeraden omdat er goeie 
ervaringen mee waren.  
 
 
 
 

A: kwartetje: babbel waarin harde noten gekraakt worden 
Toos Wagemans had naast verse okkernoten nog een voorraad okkernoten van vorig jaar 
liggen en stelt voor om een kwartetje te organiseren om harde noten te kraken. 
 
“Beste letsers,  
 
Door chronisch uitstelgedrag heb ik naast een nieuwe voorraad okkernoten ook nog 2 manden 
okkernoten van vorig jaar... die ik niet gekraakt krijg.  
Ik raak er niet doorheen en ik wil ze ook niet weggooien.  
 
Nu was mijn idee dat het misschien wel 
gezellig zou zijn om een grijze zondagmiddag 
met een aantal mensen gezellig bijeen te 
gaan zitten, te praten over "de dingen des 
levens" en daarbij zowel letterlijk als figuurlijk 
harde noten kraken. Marleen stelt haar 
warme huisje aan het Vredeplein in Kessel-Lo 
ter beschikking om je te verwelkomen met een 
theetje/koffietje.  
 
Wil je erbij zijn? ….” 
  

“Onze lieve, nieuwsgierige poes heeft een wonde in haar hals waar ze aan blijft 
krabben. Halsverbandjes wringt ze de nek om. Cortisone spuitje of pilletjes van de 
dierenarts helpen ook niet. Aanleiding zou een allergie zijn,  maar welke? Binnen 
houden is geen optie en buiten lokken kippenhokken en worden katten hier en daar 
gevoerd. 

Iemand een geheim heksenzalfje of ander tovermiddel?” 
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Het werd een gezellige namiddag. Myriam Kumpen gaf nog volgende tip mee:  

‘Gewoonlijk kraak ik ze door met een kleine hamer op in een keukenhandoek gerolde noten te 
kloppen. Dat gaat naar mijn gevoel wat vlotter.’ 

 

 

V: hooimadam (slowcooker) leren maken 
Helga Vandenweghe vroeg via Lets of er iemand een hooimadam kon maken of aanleren 
hoe je dit zelf kan maken. Ook andere belangstellenden mochten reageren. 
Zo onstond er een kwartetje. Lees hieronder wat meer uitleg van Helga over een 
hooimadam. 
 

‘Wat een hooimadam is? 
Ff googlen leert je o.a. dat een Hooimadam bij 
uitstek geschikt is om gerechten in te maken die 
lang moeten garen.  
 
Met een pan in de Hooimadam kan je gerust bij 
het fornuis weg: het eten kan niet aanbranden of 
inkoken. 
De werking van de Hooimadam is gebaseerd op 
de uitstekende isolerende kwaliteit van de wol 
waarmee zij gevuld is. Net als in een ouderwetse 
hooikist, kan je er eten in warm houden, laten 
garen maar natuurlijk ook koud houden.  
Zo is de Hooimadam ook heel geschikt om ijs in 
mee te nemen. Ook recepten vind je er.’ 

 
Er waren verschillende geïnteresseerden en 
Chris Decat reageerde dat ze hiervoor wel 
‘lesgeefster’ wou zijn. 
 
Zo ontstond er een kwartetje ‘hooimadam 
maken’. 
 
Aan de deelnemers werd gevraagd om 2 meter 
katoenen stof van 1m50 breed en isolerende vulling 
mee te brengen en eventueel een naaimachine, er 
was er ook eentje ter beschikking. 
 
Dit kwartetje ging door op 25 oktober in Linden. 
Hierbij vind je alvast enkele sfeerfoto’s: 
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LETSCAFES / BURENBABBELS 
 

Dirk Duerinck’s retour naar Lets Leuven 
Op donderdag 24 november organiseerde Dirk Duerinck een Letscafé in zijn huis in Wilsele.  
Voor hem was het een beetje ‘viering’ van zijn retour naar Lets Leuven. Zowat 10 jaar 
geleden zette hij z’n Lets activiteiten ‘on hold’. 
 
‘Ik verheug me er op om een plek voor gezellig samenzijn aan te bieden, en om de mensen 
terug te zien waar ik een fijn contact mee had, en om nieuwe mensen te leren kennen. 
Een hapje, drankje, een blok hout in de kachel zullen er zijn.’ 
 
Het werd een fijn weerzien. 
 

 
 
Afscheidscafé Kathleen Boots 
Op zaterdag 22 oktober organiseerde Kathleen Boots een letscafé in haar appartement in de 
Koetsweg in Kessel-Lo.  
 
Naast mede-Letsers uit de nabije omgeving te ontmoeten waren ook alle andere Letsers zijn 
zeer welkom, want voor Kathleen werd het een soort afscheidscafé.  
 
“Einde van dit jaar verhuis ik namelijk naar Westmalle. Met dit Letscafé sluit ik een periode af 
van 20 prachtige, intense Letsjaren.  Het wordt een vrije-babbel-café met 'winkeltje': 
 
- Ik zal wat kleren, huisraad en varia verletsen, want ik ga veel kleiner wonen. 
 
- Ook jij kan een vijftal (kleine) items meebrengen die je wilt verletsen, ik maak er ruimte voor. 
Het lijkt me handig als je je items voorziet van je volledige naam + gewenst aantal iku's, maar 
er zullen ook briefjes en stiften klaarliggen.” 
 
 
 
 

Wij wensen Kathleen groot 
geluk in haar nieuwe woning. 
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Op letscafé bij Yolanda Put 
Binnenkort, op zondag 29 januari, organiseert Yolanda Put bij haar thuis in Meldert een 
Letscafé.  
 
‘Dag Letsers! 
 
Zondag 29 januari gaat bij mij thuis het letscafé open vanaf 14.00 uur. 
 
Dé kans om op de valreep mekaar nog een echte letse gelukkige nieuwjaar te wensen! 
 
Graag een seintje vooraf, maar indien ineens toch kans en /of zin om te komen kan dat ook 
nog. 
 
Wil je graag met iemand meerijden, heb je zelf plaats in de auto, laat het me weten en ik 
breng jullie in contact, liefst via mail’ 
 
 
 
 

Door het grote succes van de Burenbabbels zullen alle 
letscafé's vanaf nu ook Burenbabbels worden. 

 
BEDOELING VAN HET LETSCAFÉ/BURENBABBEL IS VOORAL DAT DE LETSLEDEN 
MEKAAR KUNNEN ONTMOETEN. VANUIT HET GEZEGDE ‘ONBEKEND IS 
ONBEMIND’, WILLEN WE EEN FORUM MAKEN OM MEKAAR BETER TE LEREN 
KENNEN. EN ZO DE LETSBAL AAN HET ROLLEN TE BRENGEN. 
 
Degene die het café organiseert, bepaalt de datum en het tijdstip. 
Een letscafé duurt minstens drie uur. Doe je een drink-met-babbel? Goed. Kunnen we er ook 
een 'marktje' van maken? Ook goed. Ook andere creatieve ideeën zijn welkom.. 
 
Je krijgt 40 iku van de letskas, los van het 
aantal mensen dat komt. En van iedereen die 
komt, krijg je 1 symbolische iku.  
 
Heb je zin om een café te organiseren ? Bel 
of mail dan Hilde Claes, de letscafé-vera, om 
concreet af te spreken. 
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief samengesteld door Annemie Debruyne, Lay-out door Liesbet Vanden Dries 


	Postzegels
	Kerstversiering
	V: poes blijft zich krabben
	A: kwartetje: babbel waarin harde noten gekraakt worden
	V: hooimadam (slowcooker) leren maken
	LETSCAFES / BURENBABBELS
	Dirk Duerinck’s retour naar Lets Leuven
	Afscheidscafé Kathleen Boots
	Wij wensen Kathleen groot geluk in haar nieuwe woning.

	Op letscafé bij Yolanda Put

	Door het grote succes van de Burenbabbels zullen alle letscafé's vanaf nu ook Burenbabbels worden.

