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b Met dit ludieke initiatief wil de-
Buurt mensen kennis laten ma-
ken met zijn werking. Deelnemen
doe je gratis. Op voorwaarde dat
je een flyer van het buurthuis te
pakken krijgt. Dat kan vandaag
vanaf 13u. Dan rijdt er een bak-
fiets met een plastieken Cupido
en diens assistent rond. Samen
maken ze de buurt rond het De

Coninckplein en het Astridplein
onveilig. De plastieken Cupido
gaat op zoek naar échte liefde.
Vindt hij die bij jou, dan word je
beloond met een flyer. Daarmee
kun je vervolgens terecht in het
buurthuis in de Van Schoonhove-
straat 35-37. Ter plekke wordt
een chocoladefontejn geïnstal-
leerd waar stukjes fruit in kunnen
worden gedompeld. 

Hou je dus van je partner, je ou-
ders, kinderen, hond of kat, van
fietsen, wandelen of gezelligheid,
van Antwerpen of van een pintje:
zorg dan dat Cupido jou in zijn vi-
zier krijgt. (evw)

 deBuurt houdt chocoladefestijn
Cupido strijkt neer 
op De Coninckplein

Voor buurthuis deBuurt kan 
er niet genoeg liefde in de 
wereld zijn. Speciaal voor 
Valentijn organiseert het huis 
een chocoladefestijn.

Antwerpen 

b Facebook en co maken het ons
makkelijk om te communiceren.
Maar het blijven vluchtige bood-
schappen die iedereen kan meele-
zen. “Een persoonlijke brief ligt
veel moeilijker”, stelt Nathalie
Delporte. “Want niet iedereen
kruipt zomaar in de pen”, aldus
de presentatrice van onder meer
TOPradio, Kanaal2 (nu Q2), Stu-
dio Brussel, Q-Music, JIM-tv en
nu JOE.

“Ik deed dat al van kindsbeen

af”, vertelt ze. “Dat begon in de la-
gere school, waar we een pen-
vriend moesten zoeken. Die
schrijfrelatie hield nog lang daar-
na stand. Op de duur had ik meer-
dere penvrienden. Én ik hield
dagboeken bij. Schrijven was toen
al een ontlading voor mij. Als lid
van Up with People (studentenor-
ganisatie die zingend de wereld
rondtrekt, red.) had ik wel vier
dagboeken.”

“Die drang om te schrijven, heeft
er dus altijd ingezeten. Ik denk
zelfs dat het nuttig is om af en toe
iets naar jezelf te schrijven. Jezelf
afvragen ‘Hoe is het met mij?’, kan
best confronterend zijn en rustge-
vend. Bovendien is het plezierig
om een ouderwetse brief in de
brievenbus te vinden. Want die
vraagt om even te gaan zitten en
tijd te nemen om hem te lezen.”

Nathalie beseft wel dat veel
mensen het niet gewend zijn om
hun gevoelens uit te drukken.
Daarom biedt ze een oplossing
via haar www.liefdesbrief.com.
“Wie mij een brief vraagt, krijgt
meteen een vragenformulier.
Langs die weg kom ik veel te we-
ten over de aanvrager van de brief
en over de bestemmeling. En ik
haal er inspiratie uit om een brief
op te stellen. Stel bijvoorbeeld dat
ze beiden van Bart Peeters hou-
den. Dan kan ik eventueel een
stukje uit een songtekst halen en

mee in de brief verwerken.”

Ook gesproken liefdesbrief
Nathalie haalde het idee uit een

van haar nevenactiviteiten. “Ik
begeleid soms ceremonies en
daarbij wordt me ook vaak ge-
vraagd om teksten op te stellen
voor geliefden, voor een huwelijk
en zelfs voor een afscheid.” 

Toch blijft ze radiopresentatrice
in hart en nieren. Het hoeft dus
niet bij een geschreven of een ge-
typte brief te blijven. “Als mensen
dat willen, spreek ik de brief in op
een usb-stick in de vorm van een
zilveren sleutel. Voor mensen die
daarop liever een mannenstem
horen, krijg ik hulp van Herbert
Bruynseels.”
i www.liefdesbrief.com, handge-
schreven: 53 euro; op een ouderwet-
se tikmachine: 58 euro of ingespro-
ken met achtergrondgeluid: 48 euro.

Op Valentijn willen
velen hun geliefde
zwart op wit laten
lezen wat ze voor

hem of haar voelen. En liefst 
origineler dan met het kaartje 
van de bloemist. Maar zo’n 
persoonlijke boodschap 
neerpennen, is niet 
makkelijk. Gelukkig weet 
radiopresentatrice Nathalie 
Delporte daar wel raad mee.

Radiopresentatrice 
Nathalie Delporte 
start site op 
voor romantische 
zielen zonder 
goeie pen

JOHAN VAN BAELEN

Geen inspiratie 
voor liefdesbrief? 
Surf naar 
liefdesbrief.com

NATHALIE DELPORTE
Liefdesbrief.com

‘‘Wie een brief wil, vult 
een vragenformulier in 
waaruit ik weer 
inspiratie haal om een 
persoonlijke liefdesbrief 
te schrijven.’’

Nathalie Delporte 
aan haar schrijfta-
fel, niet meer dan 
een lessenaar, 
oude stijl. 
FOTO DIRK KERSTENS

Valentijn

In Antwerpen zit Bakkerij Paul nog niet, maar in af-
wachting daarvan krijgt de Franse bakkerijketen, 
met in Vlaanderen vestigingen in Gent en Kortrijk, 
van ons wel de prijs voor meest romantische eclairs 
van het jaar.
“De eclairs zijn binnenin gevuld met vanille-, choco-
lade of mokkasmaak. Elke eclair wordt daarnaast 
nog eens extra versierd met een fijn plakje chocola-

de in een romantische kleur”, zegt communicatiever-
antwoordelijke Lotte Hemelsoet. “Op die plakjes 
wordt in eetbare inkt een liefdesboodschap aange-
bracht: je t’aime, toi et moi of mon amour bijvoor-
beeld.” Zeg het dit jaar dus eens met een eclair. 
Want de liefde gaat nog altijd door de maag, zo 
weet ook de bakkerij.   
(evw)
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Zeg het eens met een eclair


