
Betreft: uitnodiging ‘Marcella Piessens vertelt’ – 
geniet van elke week een “Boontje” en dit 11 weken 
lang! 
 
Beste leden, 
 
Laat jullie 11 weken lang verwennen door de warme 
vertelkunst van Marcella Piessens! Marcella staat garant 
voor prikkelende volksverhalen, doorspekt met wat 
levensernst, een lach en een traan, maar vooral met 
veel humor. 
Deze keer echter, leest ze voor uit het werk van de 
onvolprezen maar tevens zeer omstreden Vlaamse 
schrijver en kunstenaar Louis Paul Boon. Een 
volksjongen die op zijn 15de gevelschilder en op zijn 65ste 
kandidaat Nobelprijswinnaar werd. 
 
Louis Paul Boon schreef 73 boeken, ontelbare kranten- 
en tijdschriftartikels, maakte 1500 beeldhouwwerken, 
schilderijen, etsen en linosneden en hij verwierf de 
meest prestigieuze literaire prijzen. 
 
Boon maakte echter financieel zeer zware jaren door, 
vooral de eerste jaren na de oorlog waren hard. Van 
boeken schrijven alleen, werd hij niet rijk. Hij trachtte dan 
ook aan de kost te komen als journalist en schreef voor  
toenmalige kranten als “De Rode Vaan”, “Front” en 
“Vlaamse Gids”. Maar vooral zijn dagelijkse kleine 
cursiefjes voor de krant “De Vooruit” (vandaag bekend 
onder de naam “De Morgen”), vielen op. 
5664 schreef hij er! Telkens onder de naam “Boontje” en 
hij bleef ze schrijven tot één jaar voor zijn dood.  



Allemaal gaan ze over de alledaagse dingen, de 
mensen, het werk, de natuur… 
Zoals Marcella het zelf omschrijft zijn het:  “Allemaal 
kleine, prettige en op het eerste zicht onschuldige 
verhaaltjes…maar altijd met hetzelfde scherpe oog 
bekeken, altijd met dezelfde fijne humor, altijd met 
dezelfde deugddoende binnenpretjes, steeds een beetje 
schoppend, en altijd werd de kleine man de hoofdrol 
toebedeeld.” 
 
Geniet samen met ons gedurende 11 weken elke week 
van één Boontje, voor jullie ingesproken door Marcella 
Piessens en opgenomen in de opnamestudio van de 
Brailleliga. 
 
Welke verhaaltjes komen aan bod? 
 

- Maandag 11 januari 2021: 
“Kermiskoers”,  
Voorafgegaan door een introductie in verband met 
de schrijver. 
 

- Maandag 18 januari 2021: 
“Koning Nobel” 
 

- Maandag 25 januari 2021: 
“De kruk” 
 

- Maandag 1 februari 2021: 
“Gravin” 
 

- Maandag 8 februari 2021: 
“Louis Paul” 



 
- Maandag 15 februari 2021: 

“Manke Fiel” 
 

- Maandag 22 februari 2021: 
 “Jo” 
 

- Maandag 1 maart 2021:  
“Stijn Streuvels” 
 

- Maandag 8 maart 2021: 
“Fotograaf” 
 

- Maandag 15 maart 2021: 
“Een pint” 
 

- Maandag 23 maart 2021: 
“Kerstverhaal” 
 

 
 
Hebben jullie interesse? 
 
Hebben jullie interesse om met ingang van maandag 11 
januari 2021 iedere week gratis een bijzonder “Boontje” 
toegestuurd te krijgen per mail? Stuur dan vóór 
maandag 21 december 2020 een mailtje naar 
gabriella.goovaerts@braille.be met vermelding van jullie 
inschrijving en emailadres.  
 
Hoe gaan we te werk? 
 

mailto:gabriella.goovaerts@braille.be


Vanaf maandag 11 januari 2021 krijgen jullie iedere 
week tussen 09u00 en 13u00 een mailtje toegestuurd 
met een audio-opname van een Boontje. 
 
Jullie klikken gewoon op het audiobestand in de bijlage 
en jullie krijgen onmiddellijk toegang tot de opname. 
Het laatste Boontje kunnen jullie verwachten op 
maandag 23 maart 2021. 
 
Voorwaarden om deel te nemen aan onze virtuele 
activiteiten en/of Zoom-sessies: 
 

- Onze activiteiten zijn uitsluitend bedoeld voor 
aangesloten leden van de Brailleliga. Gelieve onze 
uitnodiging niet door te sturen aan derden. 

- Het is niet toegestaan om documenten, cursussen, 
audio-, video- of ander beeldmateriaal te 
verspreiden. Indien dit wel gebeurd, is dit een 
schending van de auteursrechten. 

- Het is niet toegestaan video- of beeldmateriaal te 
maken van een zoom-sessie en deze zullen dan 
ook nooit in het openbaar verschijnen. Het is niet 
toegestaan een zoom-sessie op te nemen of 
deelnemers uit te nodigen die geen link hebben met 
de Brailleliga. 

 
Hopelijk hebben we jullie interesse gewekt en schrijven 
jullie met z’n allen in om deze kleine bijzondere Boontjes 
te beluisteren! 
 
Het team van de dienst vrije tijd: Marie-Jeanne, Jeroen, 
Gaby en Steffie 
 



 
De Brailleliga verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw rechten en haar 
plichten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u 
vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u onze Privacy Policy raadplegen op 
www.braille.be. Om uw gegevens te raadplegen, aan te passen, te verwijderen of voor alle andere 
vragen, kan u contact met ons opnemen per post of via info@braille.be. 
Als u niet langer informatie wenst te krijgen van de Brailleliga, stuur ons dan een brief via de post of 
via info@braille.be.  
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