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Sluitingsdatum kopij
1 juni, 1 december
De artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de
mening van de redactie weer.
De redactie is niet aansprakelijk voor de in
houd.

Ledencontributie:
1. Ieder lid betaalt per kwartaal 5 zonnen.
Deze zonnencontributie is bestemd om de
organisatie draaiende te houden.
2. Daarnaast is er een contributie in euro’s
voor het lidmaatschap. Die bedraagt € 7, € 12
of € 22 per jaar per persoon (afhankelijk van
inkomen). Gezinsleden betalen € 5, € 8 of € 18
(afhankelijk van inkomen). Nieuwe leden be
talen ook een eenmalig entreegeld van € 2,50
(gezinslid € 1,25). Deze eurocontributie is om
de onkosten te dekken die (nog) niet in zonnen
betaald kunnen worden, zoals het drukken
van de gids, visitekaartjes, kantoormaterialen
en kosten voor evenementen.
De contributie kun je overmaken op
rekeningnummer
NL14 INGB 0007631340 t.n.v. LETS-Nijmegen
onder vermelding van je lidnummer.
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Van de redactie
Bij deze ontvang je weer onze eigen Nijmeegse ‘glossy’ over het leven en ruilen in Nijmegen.
Ik zeg glossy, omdat je met dit blad je leven weer op een hoger plan kunt tillen dan het al was.
Want hoewel het consuminderen in de rubriek van Ineke altijd toch wat soberheid met zich
meebrengt, gaan we in dit nummer niet alleen wandelend genieten van de mooie groene
omgeving in en rondom Nijmegen, maar kunnen we samen met Lidy letterlijk gaan ‘baden in
het bos’. Je kunt als je wilt samen het Japanse Shinrin Yoku gaan beleven.
Daarna kun je je warmen aan een groentenrijke linzensoep, maar ook niet zomaar een. Anita
wijst ons op de kookkunsten van de Griekse masterchef Akis Petretzikis, een bevlogen en
gedreven keukenmeester. Hij is wereldberoemd in Griekenland en heeft zelfs zijn eigen
you-tube kanaal, waar je hem in actie kunt zien: akispetretzikis.com.
Als laatste is Lets niet alleen een plek om te ruilen, maar juist ook om te ontmoeten. Ondanks
de coronatijd zijn er afgelopen jaar toch een aantal gezellige Klets cafés geweest en wordt je
door Paula en Mark en het Huis van Compassie uitgenodigd voor bijzondere manieren van
ontmoeten.
Lees- en beleef- en kook- en ruilplezier
Carin (0621)

Van de kerngroep
Het is alweer winter. Wat vliegt de tijd en wat
hebben we een bizar jaar achter de rug. Bij
Lets ook weinig activiteiten. Een op een ruilen
kan natuurlijk wel. Voel zelf wat past voor je
en stem dat af met de ander. Vanaf januari
worden er in principe weer Kletscafés ge
pland, wel nog afhankelijk van de coronatoe
standen.

Bedankt Ineke, het is echt wel even wennen
zonder jou.
Op dit moment bestaat onze kerngroep uit
Maria (0169) penningmeester, Elisabeth
(0612) zij organiseert de Kletscafés, ik, Ma
riëlle (0750) doe de PR en Jeannette (0513) is
onze notulist. De kerngroep vergadert eens
in de zes weken.

Met de kerngroep hebben we vanaf april via
Whatsapp aan videovergaderen gedaan. Dat
was even wennen en het duurde even voordat
we allemaal wisten hoe het werkt, maar uit
eindelijk beviel het eigenlijk best goed.

Als laatste nog even iets over de zonnencon
tributie. We betalen allemaal 5 zonnen per
kwartaal aan contributie. Maar omdat er geen
activiteiten zijn geweest en we minder konden
ruilen hebben we in 2020 slechts 10 zonnen
geïnd.
En……vergeten jullie niet de eurocontributie
voor 2020 te betalen? Ik herinner jullie eraan
omdat ik heb begrepen dat er leden zijn die
niet weten dat er naast de zonnen contributie
ook jaarlijks een eurocontributie wordt ge
vraagd.
Zie het colofon voorin de gids en de oproep
in het bijgevoegde Kringnieuws.

Door de coronamaatregelen hebben we de
ALV opgeschoven en het jaarlijkse Zomerfeest
hebben we deze keer omgeturnd in een
Kletscafé bij Maria thuis. Dit was erg geslaagd,
we hadden een kleine ruilmarkt, alles was
coronaproof en we konden zelfs zwemmen.
Ineke (0229) die onze kar trok heeft de kern
groep verlaten. Ze heeft een nieuwe baan
gekregen bij ons lid Huis van Compassie. We
zullen Ineke missen, want ze heeft jaren een
enorme inzet getoond in de kerngroep.

Ik wens jullie alle goeds voor 2021!
Mariëlle (0750)
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Interview met Marij Bernards

Als ik aankom,
fiets ik bijna het
huis van Marij Ber
nards (letsnr. 0731)
voorbij. Want de
voortuin is bete
geld. Dat past niet
bij mijn beeld van
een tuin van een
Letser. Toch klopt het huisnummer.
Ik word hartelijk begroet en netjes op 1,5
meter lopen we achter elkaar de trap op naar
de bovenwoning, de tuin blijkt van de onder
buurvrouw te zijn. Die tegels, daar is Marij
ook niet blij mee. Achter de voordeur herken
ik wel het ‘Lets huis’. Het is kleurrijk.
Aanbod: Sinds 2016 is Marij lid. Nog niet heel
lang dus, maar haar plek heeft ze zeker ge
vonden. Ze ging vaak naar kletscafés, Repair
cafés en potlucks. Helaas is dat nu in corona
tijd niet goed mogelijk. Ze geeft weleens een
holistische massage en ze biedt hulp aan bij
het schrijven of corrigeren van teksten. Die
ervaring komt voort uit haar verleden als
docent Frans en Nederlands. Ze heeft vijfen
twintig jaar les gegeven aan de Radboud
Universiteit. Genoeg kennis dus. Eerst Frans
en de laatste zestien jaar cursussen NT2 (‘Ne
derland als tweede taal’) aan aankomende
studenten met een buitenlands diploma. Na
een pauze van een aantal jaren waarin ze de
opleiding tot holistisch masseur afrondt, gaat
ze weer NT2 lessen geven.
Dan, in 2011, krijgt ze opeens een hersenbloe
ding. Ze revalideert en herstelt goed en gaat
als vrijwilliger werken met mensen met niet
aangeboren hersenletsel. Daarna werkt ze tot
aan haar pensioen voor Home Instead. Een
project waarbij zij o.a. licht dementeren
mensen begeleidt en gezelschap houdt.

Vandaag de dag geeft ze nog steeds les. Maar
dan als vrijwilliger aan asielzoekers die mee
werken in de moestuinen bij het Land van Ooij.
En voor wie een auto nodig heeft? Die deelt
ze ook graag.
Lets lidmaatschap: Ook nu hoor ik weer het
verhaal van iemand die al heel lang van plan
was om lid te worden. ‘Misschien wel vanaf
het begin van de foldertjes.’ Met name het
samen doen en het doorgeven van spullen
spreken haar aan.
Leukste ruil: Haar leukste ruil is het resultaat
van een bezoek aan een ruilmarkt Een cadeau
met allerlei spullen van Letsers voor haar ja
rige nichtje dat op kamers ging. En niet te
vergeten de nieuwe ontmoetingen met oude
bekenden. Het is niet gek dat ze mensen op
nieuw ziet, want met een tussenpose voor
haar studie Frans, leeft ze vanaf haar tweede
levensjaar in Nijmegen.
Lets is ontmoeting: Dat Lets zorgt voor ont
moetingen blijkt ook uit het filmclubje dat
gedraaid heeft. De door haar georganiseerde
spelletjesavonden zijn helaas niet van de
grond gekomen. Ze wil ze weer gaan opzet
ten.
Logeeradres: Ze is gastadres voor Vrienden
op de fiets. Daarbij kunnen leden bij mensen
thuis overnachten. Dat geeft reuring en gezel
ligheid. Ik vertel over Route du soleil. Ze weet
van het bestaan en denkt na over deelname.
En nog veel meer:
En voor wie zich afvraagt wat Marij nog meer
voor activiteiten heeft, kom een keer naar een
Kletscafé of een toekomstige spelletjes ont
moeting. Het is te veel om hier allemaal binnen
de beschikbare ruimte op te schrijven.

Elsbeth (0671)
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In het Zonnetje
LETS

Graag wil ik mijn enthousiasme
delen over onze ruilkring…..
Vroeger hoorde ik via een vrien
din uit Zutphen wel eens iets over de Lets en
dat iemand bij haar kwam klussen en zij dan
in ‘’Nappen ‘’ betaalde en dat zij weleens er
gens gastvrouw was en “Nappen” verdiende.
Ik dacht toen dat dit alleen in Zutphen bestond
en vond het wel goed klinken, ik vond het ook
echt iets voor Zutphen toch wel bekend als een
alternatieve, antroposofische stad.
Jaren later, toen ik net verhuisd was, bijko
mend van een ziekte periode, kon ik wel wat
hulp gebruiken en op de een of andere manier
ben ik toen via Google bij Lets Nijmegen te
recht gekomen. Ik was werkelijk stomver
baasd dat wij hier in Nijmegen ook een “Lets’’
hadden. En dat wij in Nijmegen betalen met
‘’Zonnen” in plaats van “Nappen”, wel zo
leuk….. Ik helemaal blij eerst maar eens bellen
en informeren…toen kreeg ik Maria aan de
telefoon en heb ik me meteen ingeschreven.
Dit is nu ruim 3,5 jaar geleden.
Oké, en toen was ik ingeschreven en vroeg ik
me af hoe aan zonnen te komen? En als ik hulp
vraag, wie krijg ik dan in huis? Wie zijn die
mensen van Lets eigenlijk? Het voelde een
beetje als een sprong in het diepe, wist niet
goed waar te beginnen. Toen kwam er via de
mailinglist een vraag van iemand om de ramen
bij haar te komen zemen….Oh dacht ik, dat
kan ik wel. Laat ik maar reageren .…en toen
stond ik bij iemand de ramen te zemen na
eerst kennis te hebben gemaakt met een kop
thee. Ze wist me van alles te vertellen over
Lets. Ik vond het een fijne ontmoeting. Ik werd
nog enthousiaster en…..ik had mijn eerste
zonnen verdiend! Toen vroeg iemand via de
mailinglist hulp bij schilderwerk. Ik dacht, dat
kan ik wel en heb meteen gereageerd. Ook
dat was een fijne ontmoeting en ik heb er een
betaalde baan aan over gehouden! Hoe leuk
is dat?

Zelf heb ik niet zo ’n groene vingers dus toen
het voorjaar werd vond ik iemand die me
meehielp in mijn tuintje. Toen werd ik nog
enthousiaster, want ze hielp me geweldig.
Wist veel van bloemen en planten en met 2
uurtjes samen werken had ik plots een voor
tuin waar ik trots op was en binnen heel korte
tijd stond er van alles in bloei. Weer een poos
later besloot ik een Kletscafé bij mij thuis te
organiseren, omdat ik het leuk zou vinden om
wat meer mensen uit Groesbeek aan te trek
ken. Daar was Anita en ze vertelde dat ze ie
mand zocht die de PR van haar wilde overne
men. Oh dacht ik….ik ben wel enthousiast
over Lets, goh..misschien is dat wel iets voor
mij. En zo kwam het dat ik de PR op me heb
genomen. En toen zat ik plots in de Kerngroep.
Jeetje….ik voelde me nog zo n bloempje en
dan al in de kerngroep. Maar……dat beviel
eigenlijk best goed.
En daar zijn we dan nu…... Waarom ik de
behoefte voel om een stukje te schrijven in de
Zonnengids is, omdat ik hoop jullie ook te
enthousiasmeren. Het is zo dat er een aantal
vaste Letsleden zijn die veel gebruik maken
van de ruilkring. Je ziet ze ook op de ruilmark
ten en de Kletscafés en regelmatig zie je de
zelfde namen voorbij komen via de Lets mai
linglist. Maar……er zijn veel meer mensen
aangesloten die wat onzichtbaarder zijn. Zo
heb ik nu Engels les van iemand van de Lets
en heeft mijn zoon pianoles gehad van iemand
van de Lets. Er zijn dus veel getalenteerde
leden onder ons, de een wat zichtbaarder dan
de ander. Het is dus de moeite waard op om
zoek te gaan binnen Lets als je ergens hulp
bij kunt gebruiken. En ook….mocht je je talent
, iets wat je graag doet, willen aanbieden, ook
dan kun je jezelf bekend maken via de ma
linglist bijvoorbeeld. Ook is het belangrijk
voor onze ruilkring dat de zonnen “rollen’’. Ik
hoop met mijn verhaal een eerste zetje te
hebben gegeven

Mariëlle (0750)
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Lidy over Bosbaden
Voor de zomerzonnegids had ik een stukje
geschreven over mijn voornemen om naar een
Ecofarm in de Achterhoek te gaan verhuizen
om daar te gaan wonen en werken. Ik had
daar een maand proef gewoond en dat beviel
mij zo goed dat ik besloten had dat mijn
zoektocht naar een passende woon-werkge
meenschap hier zou eindigen.
Het leven dacht er anders over. Mijn stukje
werd onverwachts niet geplaatst en ik besloot
na 3 maanden toch in Malden te blijven, omdat
het in de Achterhoek anders uitpakte dan ik
gedacht had. Mijn huis had ik nog niet opge
zegd en nu geniet ik daar nog even verder
van. Ik ben dus ook nog lid van Lets!
Daar het buitenzijn op de farm mij wel heel
goed was bevallen, ben ik nu als vrijwilligster
in de oogsttuin Het Heerlijke Land in Grootstal
gaan werken. Een hele mooie plek waar je lid
van kan worden en waar je dan je eigen
groenten kan oogsten in het oogstseizoen.

Ook heb ik begin september een 2 daagse
cursus Shinrin Yoku gedaan bij Birgit Spoor
enberg van de Salutogenese workshop, heel
boeiend en ontspannend. Shinrin-Yoku komt
uit Japan en betekent letterlijk ‘baden in het
bos’. Je neemt niet letterlijk een bad, maar je
dompelt je onder in het groen. Dat doe je door
je tempo te verlagen en je zintuigen bewust
te openen. Zo ervaar je een diepe ontspanning
en ontstaat er ruimte in je hoofd.
Ik wil graag mijn kennis delen met jullie en
jullie uitnodigen voor een bosbad in de om
geving van Nijmegen. Verder kan ik helpen bij
een verhuizing, tuinonderhoud, een ritje op
een duofiets organiseren, een metamorfose
massage geven, boodschappen doen of een
spelletje, of iets anders waar je hulp bij kan
gebruiken.
Ik hoor graag als je hier gebruik van wilt
maken

Lidy Meurs (0463)

Strip
Mark Schilders
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Karin interviewt Paula
“Ik wil mensen samenbrengen”

Voor dit inter
view spreek
ik met Paula
(779), LETS-
lid sinds april
vorig jaar. Via
het beeldsch
erm – we zoo
men vanwege
corona - kijkt
een lachende
vrouw me aan.
Paula is in ok
tober gestart
met een groep
voor LETS-leden die geïnteresseerd zijn in
persoonlijke groei en spiritualiteit.
Via de mailinglijst van LETS deed ze hiervoor
een oproepje. Paula: ‘Het liep storm. Ik wilde
maximaal acht mensen in de groep hebben,
maar ik kreeg meer aanmeldingen binnen.
Vier mensen moest ik teleurstellen, omdat de
groep vol zat. Misschien kunnen zij een eigen
groep beginnen. We zijn met acht vrouwen
van start gegaan en nu één keer bij elkaar
geweest. Toen hebben we vooral kennisge
maakt. Het is de bedoeling dat we ongeveer
om de zes weken bij elkaar gaan komen,
steeds bij iemand anders en waarbij ook
steeds iemand anders de invulling van de
middag verzorgd.
Ik merkte dat er behoefte is aan een dergelij
ke groep. In deze groep kunnen de deelne
mers hun ervaringen met spiritualiteit en
persoonlijke groei delen met elkaar. De groep
vormt een veilige omgeving waarin je je ver
haal kwijt kunt, zonder bang te hoeven zijn
voor afwijzing of onbegrip. Mensen die zich
niet met spiritualiteit bezighouden, vinden
het vaak zweverig of reageren afwijzend als

je vertelt wat je bezighoudt. In deze groep zijn
we met gelijkgestemden. Welke ervaringen je
ook hebt, het mag er zijn. Niks is gek.
Mijn persoonlijke proces is zo’n drie jaar ge
leden begonnen. Ik ontdekte steeds meer wie
ik werkelijk ben en wat ik het liefste doe. En
dat is het samenbrengen van mensen. Behalve
de groep bij LETS heb ik ook een gespreks
groep in buurthuis het Huis van Weezenhof.
Dit is een groep 50+ ers, die in de groep
praten over onderwerpen die er voor hun
werkelijk toe doen. Die groep heeft geen
spirituele insteek, al heb ik de deelnemers
daar wel kennis mee laten maken.
Daarvoor ben ik zes jaar lang vrijwilliger ge
weest bij het Wereldvrouwenhuis. Het Wereld
vrouwenhuis biedt tijdelijke opvang en bege
leiding aan ongedocumenteerde vrouwelijke
asielzoekers. Ik heb daar vrouwen begeleid
en Nederlandse taalles gegeven. Toen ik nog
werkte, heb ik jarenlang in het basisonderwijs
gewerkt. Vroeger heb ik de PABO gedaan en
daarna een studie psychologie. Maar ik heb
nooit gewerkt als psycholoog. Ik pas niet in
de bestaande structuren in de zorg, waar je
als psycholoog binnen moet werken. Ik noem
mezelf nu intuïtief psycholoog. Ik werk vanuit
mijn intuïtie.
Door het proces waar ik de laatste jaren in zit,
heb ik mezelf leren accepteren en ontdekt wat
mij gelukkig maakt. Ik heb mijn bestemming
gevonden. Dit wil ik graag delen, en ook an
deren de kans geven hun ervaringen te delen.
Ik wil mensen in verbinding brengen en posi
tiviteit brengen. Zodat er meer liefde en
saamhorigheid komt in de wereld.
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Lets filosoof
Hart voor kerst

Wat mij het meest(e )
bezighoud in deze cri
sis is het dieren (en na
tuur-) welzijn. Ik zit al
dagen een artikeltje in
gedachten voor te be
reiden, maar ik kom telkens op hetzelfde uit:
in deze decembermaand denken velen van ons
weer ‘gevulde kalkoen/ kip of zalm te kunnen
eten. En terecht: deze zijn voorhanden. Maar
ik heb een katje en zij krijgt ‘délices du jour:
kip selecties/visselecties’. Denk je nu echt dat
zulke gedomesticeerde dieren , als katten en
honden., nog wild gaan vangen of op muizen
jagen of de zalm uit de rivier halen?
Het is een luxe diner voor deze dieren, maar
wat ik zo mooi vind: katten en misschien ook
andere dieren volgen nog altijd hun oerin
stinct en katten laten altijd het hartje liggen
van de vogels en muizen etc. die ze opeten.
Ze eten de dieren niet op met huid en haar!
Dat hartje heeft een nieuw leven! Vandaar dat
ik denk: Hart voor dieren (een tijdschrift) .
De dieren kennen de kringloop en weten wat
ze doen: in hun wijsheid weten de dieren dat
ze geen ‘kannibalen’ zijn. Ze eten de eigen
soort niet op! Mijn katje eet geen muizen en
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vangt geen vogels, dus ze kan ook niet het
hartje overlaten, maar weet je wat nu zo
vertederend is; ze laat altijd een of twee kor
rels (brokjes) van haar droogvoer liggen in
het etensbakje; dat is het hartje! Het is mijn
eigen interpretatie, maar mijn katje heeft geen
oogafwijking, dus ze laat die een of twee 
brokjes echt ‘bewust‘ liggen. Ik vind dit ver
tederend. Misschien hebben jullie met jullie
dieren ook wel zulke leuke ervaringen: een
hond die misschien iets aparts heeft.
En wat die gevulde kip of kalkoen betreft voor
het kerstdiner: och laat maar liggen! Het is
toch allemaal natuur wat we ‘opeten’: wat kun
je dan het beste doen; het hart(je) laten lig
gen: eet maar geen artisjokkenharten, want
dan eet je de hele groente op: dat is toch niet
de bedoeling!
Wat ik voorstel voor de kerstdagen: laat je
(huis-) dieren eens met je mee-eten: kijken wat
ze doen!
Misschien gaan je kippetjes wel aan de slag
met een kippenei: gepocheerd, maar wel door
hen gelegd. Enough is enough! Een ei is ei. En
genoeg is genoeg!
Prettige feestdagen
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Yvonne, I.M.M. Weekers (0402)

LETS recycle
Vele kleine LETS-transacties helpen af
valberg verkleinen
Ik las onlangs in een document van de gemeen
te Nijmegen, dat wij in 2018 met elkaar
67.300 ton afval aan de Dar meegaven. Dat
is dus 67.300.000 kilo. Dit soort grote bedra
gen brengen mij altijd aan het duizelen. Waar
te beginnen met het beklimmen van deze
enorme berg. Maar de ervaring heeft mij ge
leerd dat je het beste begint met een stap te
zetten in de richting. Het LETS-netwerk helpt
mij en ons gezin daarbij en dat waardeer ik
enorm. Ik hergebruik spullen van anderen.
Zoals laatst een vloerbeschermer voor op het
tapijt in mijn geïmproviseerde thuis-werkplek.
Of dakpannen als afscheiding voor onze luie
moestuin.
Gelukkig las ik ook dat 70% herbruikbaar was
voor iets anders. Dan blijft er volgens mijn
berekening 2.019.000 kilo restafval over dat
we moeten verbranden. Nog steeds een fikse
berg, maar wat meer te overzien.
Ik zou het wel interessant vinden om te weten
wat LETS Nijmegen in de loop van de tijd heeft
bijgedragen aan het verminderen van de af
valberg in Nijmegen. Dat zal niet gering zijn
geweest. Zo hoorde ik laatst dat de kringloop
winkels uitrekenen hoeveel zij aan CO2-uit
stoot uitsparen met hun activiteiten. Mijn
gezin maakt ook gebruik van de kringloop
winkels. Het is fijn om te weten dat wij op
meerdere manieren bij kunnen dragen aan een
beter milieu.

Binnen Cyclos kunnen we over onze eigen
transacties een rapportage maken naar hoe
veelheid zonnen en soort transacties. Maar
niet naar de producten die we met elkaar
uitgeruild hebben via LETS. Hoeveel van onze
transacties gingen bijvoorbeeld over spullen
en wat voor soort spullen waren dat dan.
Meubels, kleren, gereedschap? En als we naar
onze uitruil van diensten kijken. Hoeveel hulp
hebben we elkaar gegeven met de reparatie
van spullen? Dat vergroot namelijk de levens
duur en houdt de afvalberg kleiner.
Mijn eerste stapje om deze berg van ‘nietweten’ te beklimmen is om mijn persoonlijke
‘rapportage’ aan te passen. Ik hou jullie graag
op de hoogte in een volgende editie van de
Zonnegids!
Mocht jij ook iets meer willen weten over de
cijfers rondom afval in Nijmegen, dan is hier
de link naar de website
https://swm.nijmegen.nl/p40306/afval-engrondstoffen
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Maïta van der Mark (0774)
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De Creatiecirkel
al van genieten. En je daarin te laten steunen
door je cirkel van 'fans'. Het klinkt te simpel
voor woorden, maar ik heb daar kleine won
dertjes zien gebeuren. Het grootste wonder,
toch, is eigenlijk: heel uiteenlopende mensen
die zichzelf door de verschillen heen herken
nen in de ander. In die herkenning, dat we één
zijn in onze diepste wensen, zit een heel grote
kracht, en daar wordt veel liefde, levensvreug
de en creatiekracht in vrijgemaakt.

Wat kan je doen als er een virus door de wereld
waart dat ineens allesbepalend wordt? Wat
kan je doen als je ziet dat zeer vele mensen
zich verenigen in angst, alsof dat de enige
logische en fatsoenlijke reactie is op de ge
beurtenissen om ons heen? Ieder geeft op zijn
eigen manier antwoord op die vraag, en ik wil
hier graag het mijne met je delen: ik wil me
verenigen met anderen in creatie, in het ple
zier van verbinding, in het vertrouwen dat wij
als mensen de kracht hebben om juist in een
crisis te groeien, en iets nieuws geboren te
laten worden. Daarom wil ik een Creatiecirkel
beginnen.
Ik ben op het idee gekomen omdat ik jaren
geleden een tijd lid was van een 'Fanclub' zoals
Willem de Ridder die in Nederland heeft geïn
troduceerd: een cirkel van mensen die beslui
ten elkaars 'fan' te zijn, oftewel elkaar onvoor
waardelijk te steunen bij het verwezenlijken
van hun wens, verlangen of levensmissie. De
kern daarvan was: jezelf voorstellen dat je
verlangen nu al verwezenlijkt is, en daar nu
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Maar behalve het idee van Willem de Ridder
wil ik ook mijn eigen inspiratie toevoegen, uit
het sjamanisme en Zijnsoriëntatie. Als je dat
niets zegt: dat zijn wijsheidsleren die veel
zinnigs vertellen over hoe je als mens geluk
kig kunt worden. Ik wil werken met o.a. affir
maties, meditaties en mantra's, maar het be
langrijkste is samenkomen en delen, met een
open hart voor jezelf en de ander. Ik denk aan
1 a 2wekelijkse bijeenkomsten, fysiek of via
Zoom, al naar gelang de corona-toestand, en
de wensen van de deelnemers daarin. Als
vergoeding vraag ik om te beginnen een
vrijwillige bijdrage, voor Letsleden in zonne
tjes en anders in euro's.
Als je dit wat lijkt hoor ik graag van je. Je kunt
me bellen op 06-14926238 of mailen naar
mschilders92@gmail.com. En speel eens, met
de vraag: wat wil ik creëren in mijn leven, voor
mezelf en voor anderen? En hoeveel hulp sta
ik mezelf daarin toe te ontvangen?
Wie weet tot kijk!
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Mark (0191)

Vijf (k)LETS-cafés
(k)LETS-café bij Milou
In de maand Juni had ik al Lets vrienden bij
me willen uitnodigen, maar het werd
23-10-20.
Nou het aantal deelnemers was flink afge
schaald, het ging van 5 naar 3 deelne
mers. Paula (0779), Anneke (0070), Jelly
(0598) en ik Milou (0772).
Door de Herfst kleurige tuin kwamen ze naar
binnen. Daar stonden de stoelen coronaproof
opgesteld, ieder kreeg iets warms te drinken
met lekkers erbij. In een persoonlijk verhalen
rondje; Paula vertelde enthousiast over
haar opgezette nieuw spirituele belevenis
groepje , al snel kwamen er vele reacties,
door de coronaregels staan enkele in de
wacht lijst.
Jelly had de rit naar mij toe gecombineerd,
met de ruil van treinkaartjes naar een Lets lid.
Geweldig goed voor millieu, tijd en haar
energie. Meteen vroegen we haar, heb je er
nog meer?
Anneke kwam met de fiets deze werd in de
achter tuin gestald. Zij vertelde dat haar leven
zo veranderde na het overlijden van haar
man. Gelukkig hebben ze samen nog vele
reizen kunnen maken met de camper.
We keken samen naar de mogelijkheden die
nu binnen Lets maar ook daar buiten moge
lijk waren. Anneke ontdekte de vele buiten
activiteiten die ik, Milou deed. Dit gaf mij
het idee om in het voorjaar 2021 op de fiets
of te voet weer natuur uitjes aan te bieden,
met
verrassingen van uit mijn jaren lang vrijwilli
gers werk bij het I.V.N. Nijmegen.
Ik wens ieder toch een warme en gezellige
Winter toe,
Milou Janssen (0772)
(k)LETS-cafés bij Paulien, Dieuwke en
Barbara
Een belangrijk onderdeel van onze ruilkring
is het ‘live’ bij elkaar komen voor een evene
ment of een (k)LetsCafé. Dat heeft even stil
gelegen. We waren voorzichtig begonnen met

een (k)LetsCafé in de tuin van Dieuwke van
Haaften(0694) in Hees op 17 juni. Dieuwke
zorgde voor koffie/thee/fris en wat lekkers.
Zo is het ons in het vreemde coronajaar 2020
toch gelukt om toch een aantal keren een
superleuk (k)LETS-café te houden. Met wisse
lende aantallen, veelal buiten. Op 16 juli was
er een Kletscafé in Groesbeek bij Paulien
(0614), en Maria (0169) is verhuisd naar Beers
en ontving ons graag op 12 september van
12 - 16.00 uur in haar nieuwe geweldige huis
in Beers. Er was ruimte voor veel mensen, o.
a. door een grote partytent buiten met zwem
bad en ruilbeurs.
Vrijdag 14 augustus was nog steeds een hele
warme dag. Gelukkig ware er wat wolken en
was er in de tuin van Barbara (0672) genoeg
schaduw! We hebben heerlijk gekLETSt, erva
ringen uitgewisseld. Op verzoek van Paula het
nu eens NIET over Corona gehad maar onder
werpen gekozen die ons dichter aan het hart
liggen. Barbara had een mooi kaartspel waar
we allemaal een toepasselijke kaart uit trok
ken. Vele liters gekoeld water met smaakje en
een fles witte wijn gingen we opgeladen weer
naar huis. Van de meegenomen ruilspullen is
niet veel van hand gewisseld. Dank alle gast
gevers voor de fijne ontmoeting!
(k)LETS-cafés in 2021
En nu ligt het even stil maar willen we wel
graag vast data plannen voor de eerste helft
van 2021. Of we dan mogen en met hoeveel
leden, dat zien we tegen die tijd!
Zet dus maar vast met potlood de volgende
data in de agenda:
9 januari 15.30 - 17.30 uur - Nieuwjaarsborrel
6 februari 15 - 17 uur
5 maart 15 -17 uur
10 april 15-17 uur
14 mei 15 - 17 uur
12 juni 15 - 17 uur
Per bijeenkomst ontvang je vanzelf een uitno
diging in de mail. Dan weten we ook waar we
het doen en hoeveel mensen er mogen
komen.

Elisabeth (0612)
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café

(k)LETS

(k)LetsCafé in de tuin van Dieuwke van Haaften in Hees op 17 juni

café

(k)LETS

2020

foto’s Claartje, Dominique en Elisabeth

(k)LETS

café

Vrijdag 14 augustus in
de tuin van Barbara

café

(k)LETS

Maria ontving ons op 12 september
in haar nieuwe huis in Beers

(k)LETS

café

Op 16 juli was er
een Kletscafé in
Groesbeek
(geen foto’s van)

Van corona tot verhuizen naar de randstad

Eigenlijk zat het me al langer niet lekker dat
ik zover van mijn kleinkinderen af woonde.
Mijn zoon woont in Wassenaar met zijn vrouw
en 2 zoontjes, de een net 6, de ander ander
half. Vanuit Nijmegen een flinke reistijd met
openbaar vervoer. Tot zijn dood in mei 2015
sprong mijn ex nog vaak in voor korte oppas
vragen. De andere grootouders wonen in
Roemenië, te ver weg uiteraard. Ik kwam ge
regeld naar ze toe en bleef dan gelijk een nacht
slapen bij hen. Gezellig, maar ook vermoeiend.
Door corona duurde het nu extra lang voor ik
kon komen en ik bleef dus gelijk wat langer,
kreeg de kinderen om 06.15 uur al op mijn
bed en na 3 dagen kreeg ik ruzie met mijn
schoondochter. Niet ideaal.. Daarbij was mijn
zoon heel druk en geregeld ook gestrest
vanwege zijn net vorige zomer begonnen
eigen bedrijf.
Vanwege corona woont inmiddels al sinds 18
maart mijn dochter bij me in, met Chileense
echtgenoot en dochtertje van destijds bijna 5
maanden. Ze verlieten hun woonplaats Mexi
co-stad, toen al snel bleek dat de Mexicaanse
president het virus niet serieus nam. Ze kon
den vanuit mijn huis via internet werken voor
hun eigen bedrijf, met hoofdkantoor in San
tiago, Chili. Santiago ging in strenge en lang
durige lockdown, de andere medewerkers
gingen ook vanuit huis werken en dat bleek
iedereen zo goed te bevallen, dat ze dat willen
blijven doen.
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De situatie in Mexico verbeterde niet: scholen
en kinderopvang zouden pas in september
2021 open gaan. Dit alles maakte dat ze er
voor kozen om definitief in Nederland te
blijven. Ik werd bijna fulltime oppas voor mijn
kleindochter en heb me nu natuurlijk enorm
aan haar gehecht. Ik had het erg leuk gevon
den als ze in Nijmegen waren blijven wonen,
maar ze kochten per 1 november een huis in
Amstelveen waar kinderopvang geen pro
bleem is.
Tja: 3 kleinkinderen in de randstad en ik hier.
Beide kinderen (veel te) druk met werk. En dan
nog de flinke eisen die er tegenwoordig aan
een goede opvoeding gesteld worden. Daar
hoort gewoon een oma bij in de buurt. Ik ben
de enige. De Chileense grootouders gaan ook
niet meer even verhuizen.
Het omaschap gaat me inmiddels goed af:
spelen, slapen, eten en drinken bij de baby:
ik moest er mijn best voor doen, maar het
lukte. Ik ben blij dat mijn kinderen nu de
eindverantwoordelijkheid hebben en ik
slechts op bezoek ben en hen af en toe wat
mag ontlasten, maar daarna weer mijn eigen
vrijheid heb. In 7 fietsminuten ben ik straks,
vanuit mijn huurappartement bij mijn zoon en
in 38 autominuten zou ik bij mijn dochter en
haar gezin zijn. Of 38 minuten met de trein
(station voorschoten) en 2x 15 met de fiets.
En ook nog eens 20 minuten fietsen van mijn
broer en gezin. Er blijkt ook nog een leuke
kleine biologische zelfpluktuin (CSA) in de
zelfde straat te zitten, waar ik al vast lid van
ben geworden.
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Door corona zag ik beter in hoe belangrijk
deze steun voor hen is, maar ook voor mij om
hem te geven. Heel veel andere hobby's en
zelfs vrienden leken minder belangrijk.
Vreemd, maar waar… Ik dacht: ik ga gewoon
mijn huis verhuren en huur zelf iets anders en
kom wel terug als de situatie verandert.
En die veranderde al medio september: mijn
dochter ontdekte dat ze niet goed gerekend
had en dat het niet financieel haalbaar is om
hun bedrijf in Nederland te vestigen, vanwege
dubbele belastingheffing. Nederland en Chili
hebben geen belastingverdrag. Ik ga het hier
verder niet uitleggen, is een heel verhaal. Ook
blijkt Mexico nog "gewoon" in de eerste golf
te zitten, maar de samenleving is wel min of
meer open. Ook de kinderopvang is open
sinds juli. Nu gaan ze hun Amstelveense huis
verhuren en terug naar Mexico en gaan daar
in een eigen bubbel leven en werken en komen
over een jaar of 3 tot 5 terug.
Ik ben nu bezig mijn huis te verhuren per 1
december en verhuis 20 november. Misschien
kom ik ooit weer terug naar Nijmegen. Ik hoop
het, in ieder geval wil ik wel geregeld in Nij
megen "op bezoek" komen.

Ik blijf nog wel even lid van LETS, maar ben
alleen actief vanwege mijn rol bij cyclos
(nieuw wachtwoord aanmaken) en de cyclos
gegevens voor de zonnetjesgids. Ik verbeter
de de bestaande MS Access applicatie. Mocht
iemand hier toevallig ook expertise in hebben,
dan wil ik het programma graag overdragen.
Al is het maar als backup. Maar dat kan ook
tijdens een van mijn "bezoekjes" volgend jaar.

Hartelijke groeten en dank iedereen voor de
leuke lets-deals die ik maakte.

Karla (0559)

Tv opname n.a.v. mijn prijs voor meest duur
zaam huis en de stilte voor de storm, wachtend
op de verhuizers.

Gedicht
De meeste engelen
hebben geen vleugels,
maar handen,
die zij de mouwen steken.
De meeste engelen
hebben geen goud krullend haar
maar hooguit grijs permanent
als teken van hun jaren.
De meeste engelen
zingen zelden ‘in excelsis deo’
maar gebruiken hun stem
om mij te vragen hoe het gaat.

Tekst: geloofswoorden
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LETS recept
Smullen op z’n Grieks!

Linzen Soep van Akis Petretzikis
Cecile vd Pol gaf de zonlepel door aan Anita
Dickson
Hier een heerlijke, super gezonde en makke
lijke soep uit mooie Griekenland. Deze vegan
soep kregen wij laatst voorgeschoteld door
een enthousiaste kok, en dat was smullen!
Het recept is bedacht door de Griekse master
chef Akis Petretzikis, een bevlogen en gedre
ven keukenmeester. Hij is wereldberoemd in
Griekenland en heeft zelfs zijn eigen you-tube
kanaal, hier in actie te zien:
akispetretzikis.com
(Voor deze soep zoek: Greek Lentil Soup)
Ingrediënten
– 250gr groene/bruine linzen
– 2 eetlepels (Grieks) olijf olie
– 1 grof gesneden ui
– 2 fijn gesneden wortels
– 2 fijn gesneden knoflook teentjes
– 2 laurier blaadjes
– selderij
– 1 theelepel kurkuma poeder
– snufje chilipoeder of -vlokken
– 400gr tomaten in blik
– 1 blok groentebouillon
– 1 theelepel zout
– 1 ½ liter water
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Bereiding
– linzen spoelen en laten uitlekken
– bak de ui in een soeppan met de olijfolie
– voeg de wortels toe en sauté mee voor 3-5
min, tot alles zacht is
– voeg knoflook, laurierblaadjes, chilipoeder
en kurkuma toe en goed roeren
– voeg de linzen, blik tomaten en bouillon toe
– de soeppan afdekken en laten sudderen voor
45 min
– voeg als laatst de zout toe. (Aan het eind
zodat de linzen niet hard worden!!)
Serveren
– 4 dikke snedes brood
– olijfolie, zout, peper en tijm
– olijven. Neem Griekse olijven mét pit, die
zijn echt de lekkerste!
– brood insmeren met de olie en de kruiden
en bak onder een gril of in de oven tot ze
goudbruin zijn
Kali orexi!
De zonlepel gaat naar Paulie (0783)
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Consumindercolumn
waardevol natuurlijk. Langs de rustigere
Staddijk kun je ook lekker lopen.

Een frisse neus halen in de
Nijmeegse natuur

Al sinds de eerste Coro
na golf is dat het ad
vies: af en toe naar
buiten om te lopen.
En boffen wij even dat
er in en rondom Nijme
gen zoveel mooie stuk
jes natuur zijn om een
wandeling te maken. In
deze consumindercolumn: tips voor bekende
parken en gebieden en voor verborgen natuur
gebiedjes. Ga het liefst vroeg in de ochtend of
later op de middag om drukte te vermijden.
Blijf gezond!
Waar je ook woont in de stad Nijmegen, er is
altijd wel een park in de buurt. Het bekende
Kronenburgpark, het Limospark, met wat ik
het Limosbosje noem. Dat ligt achter het ge
bouwtje van De Kentering, waar we als LETSers vaak bij elkaar gekomen zijn.
En natuurlijk het grote Goffertpark, met een
beetje verborgen de Natuurtuin Goffert.
In deze educatieve natuurtuin zijn verschillen
de biotopen nagebootst, zoals een kruiden
tuin, natte en droge heide. De hoofdingang
vind je schuin tegenover het Goffert zwem
bad.
Het Westerpark vormt een lint van verschillen
de parkjes aan elkaar, met zelfs een stukje
voedselbos erbij. Ook ga ik graag naar park
Brakkenstein met daar aangrenzend de Hor
tus Nijmegen, ook een prachtige plek met
bijzondere planten en een theetuin. Richting
Malden, vind je als je vanaf Nijmegen het rode
fietspad volgt, rechts de ingang van Heemtuin
Malden. Een fijn wandelgebied met een stuk
bos en water. In het voorjaar zitten er veel
kikkers en padden.
De Overasselte en Haterse Vennen zijn erg
populair om te wandelen. Dat geldt ook voor
het bekende Heumensoord maar niet minder

LETS-leden uit Nijme
gen Oost, Beek of Berg
en Dal hebben geluk
want zij kunnen vanuit
huis de N70 route
lopen. Deze natuurwandelroute is in 1970
opgericht door twee boswachters en bestond
dus in 2020 vijftig jaar. Het is een wandeling
van 14,5 kilometer langs gebiedjes met klin
kende namen als Filosofendal, Duivelsberg en
Elyzeese Velden. De N70 begint op de Berg en
Dalseweg bij de Sint Maartenskliniek.
Kleinere stukjes bos om te lopen zijn de bui
tenplaats van het Oosterhoutse Bos. Hier
woont nog een echte baron en ze doen er
vogelonderzoek. Vandaar dat er zoveel nest
kastjes voor mezen hangen. Bij Neerbosch ligt
het Bosje van de Baron. Ook hier veel vogels
maar zonder baron in het nabijgelegen kas
teeltje. In Oost nog het kleine maar leuke
Patersbosje.
En dan hebben we nog de Stadswaard voor
een wandeling, de Ooijdijken en bij Lent, de
Doornik natuurakkers, onderdeel van Park
Lingezegen. Richting Groesbeek ook veel
mooie gebieden: De But, Mulderskop, Keizers
kop, Kraaijendal en niet te vergeten het moe
rassige De Bruuk.
De iets verder weg gelegen Mooker
heide, Sint Jansberg en de Millinger
waard zijn zeer de moeite waard
voor een korte of langere wandeling.
Al een aantal LETS-leden liepen door
de mooiste stukjes van de genoemde
gebieden. Ze deden de pelgrimsroute Walk of
Wisdom. Het begin en eindpunt is bij de Sint
Stevenskerk. Met wandelingen rondom Nijme
gen van in totaal 136 kilometer. Je kunt een
startpakket kopen met een routegids, een
pelgrimsspeld en een veter om in elke ge
meente een vogelring te verzamelen.
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Ineke B. (0229)
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Goed plan

Een ONSJE GELUK: halen en brengen!

We zijn benieuwd wat je geeft en neemt en
wat je erover te vertellen hebt. Zo helpen we
elkaar deze winter door!
Natuurlijk zorgen we dat het coronaproof is,
dus we zijn steeds maar met een paar mensen
binnen, desinfecteren onze handen en dragen
zo nodig mondkapjes. Er zijn steeds twee
ONSJE GELUK vrijwilligers aanwezig.
Wil je meedoen als ONSJE GELUK vrijwilliger?
Dan kun je je opgeven bij het Huis van Com
passie (0775) en word je een uurtje ingedeeld
op een donderdag.

Ook LETS - leden zijn van harte welkom bij het
nieuwe project van het Huis van Compassie
(0775) en Stichting KUS: Een ONSJE GELUK:
halen en brengen!
Elke donderdag in de wintermaanden, van 3
december t/m 25 februari, van 14-16 uur
ben je welkom bij het Huis van Compassie,
Groenestraat 170 voor een ONSJE GELUK:
een glimlach (sommige weken wellicht nog
geschilderd op het mondkapje), praatje én een
klein cadeautje waar je blij van wordt. Dat kost
je niets, maar het is wel de bedoeling dat je
niet alleen wat geluk komt halen, maar ook
een onsje geluk komt brengen. Je neemt voor
een ander iets mee waar je zelf warm en blij
van wordt: een beeldje of popje, een schilde
rijtje of gedicht, een appel met een lachend
gezichtje of een paar bloemetjes in een klein
vaasje, alles kan, als het maar klein is.
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Voor LETS-leden is voor de inzet een zonnen
vergoeding bespreekbaar.
Tot ziens bij ONSJE GELUK!
Huis van Compassie (0775)
post@huisvancompassienijmegen.nl
tel. 06-27274789
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Goed plan

Samsam, een Nijmeegse ruil-app
voor spullen en klusjes
NIJMEGEN - Een paar boeken in ruil voor extra
handjes bij het verwijderen van een laminaat
vloer. Of de financiële administratie op orde
brengen in ruil voor een tuinklus. Het zijn een
paar voorbeelden hoe de nieuwe Nijmeegse
ruil-app kan werken.
SamSamBank app, zo heet de app waar inwo
ners van Nijmegen en regio gratis producten
en diensten kunnen ruilen. Geld komt er niet
aan te pas, alles gaat met gesloten beurzen.
En dat is het mooie, want zo kan iedereen
meedoen met ruilen zodat Nijmegenaren el
kaar verder kunnen helpen, is het idee van Jan
Jonker. De hoogleraar duurzaam ondernemen
aan de Radboud Universiteit is een van de
bedenkers ervan.
Vier jaar lang werkte hij met zijn team aan
het idee: hoe kun je producten en diensten
beter benutten. Denk aan een auto die weinig
wordt gebruikt. Of tuingereedschap dat veel
al werkloos in de schuur staat. Dit moet beter
kunnen, vond Jonker.

Niet alleen particulieren, ook ondernemers
kunnen aanhaken. ,,Een schildersbedrijf kan
bijvoorbeeld een schildersklus doen in ruil
voor verbetering van bijvoorbeeld de website
van het bedrijf", zegt Kasper Ploegman die bij
de ontwikkeling van de app is betrokken.
Zeker zo'n honderd tot honderdvijftig mensen
moeten bij de start de app downloaden. Dan
kan het ook gaan werken, zegt hij. Uiteindelijk
moet heel Nederland de app gaan gebruiken.
Om innovatie rondom duurzaamheid te stimu
leren, is de app gratis voor inwoners en on
dernemers van de regio Nijmegen. Verschil
lende partijen hebben daarvoor de handen
ineen geslagen, waaronder de gemeente Nij
megen, afvalbedrijf Dar, Radboud universiteit
en Our Common Future 2.0.
De online lancering van de SamSamBank app
was op donderdag 18 juni. Deelnemen is
gratis.

Maria (0169)

Bij de ontwikkeling van de app is gebruik
gemaakt van slimme, technologische oplos
singen, zeggen de initiatiefnemers. Hierdoor
hoeven producten en diensten niet één op één
geruild te worden. Want er ontstaat een net
werk van vraag en aanbod die leidt tot een
keten van meerdere mensen. De app maakt
inzichtelijk wat er beschikbaar is in een wijk
en koppelt vraag en aanbod.
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ZONNEN AANBOD en VRAAG januari 2021
InlogAANBOD
naam
00 - 01 - spelletjespartner
0793Praten, spelletjes.
0463samen spelletjes doen
0742Spelletjesavond organiseren.
0731Spelletjesavond: mah jong, bridge/kla
verjassen/rikken, kolonisten etc
00 - 02 - gesprekspartner
0589Compassievol Communiceren
0463gesprekspartner
0777Gesprekspartner
0795Luisterend oor of voorlezen.
0755Luisterend oor.
0589Wandelend en pratend weer een helder
hoofd.
00 - 03 - uitgaan-wandelen
0421Museumbezoek-wandelen
0730Samen wandelen.
0795Wandelen
0772Wandelend,fietsend praten in de natuur.
0614Wandelgids of Wandelpartner.
00 0780etentje
0741VIVA LAS VEGAN HUISKAMER RESTAURANT
00 - 05 - steungroepen
0742Bezoek bejaarde.
0782Gezelschap voor mensen met dementie,
mantelzorger kan met een gerust h
0795Meditatie.
00 - 06 - overig
0771Hibiscus thee voor Kersdagen
0671Personal shopper voor nieuwe of 2e
hands kleding
0790Wandelen.
01 - 11 - advies en onderricht
0672Tips opvoeden hond.
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01 - 12 - oppassen, verzorgen
0786Dieren verzorgen
0481hond uitlaten
0754Hond uitlaten
0786HOND uitlaten en op passen
0772Hond uitlaten, omgeving Brakkenstein.
0742Hond uitlaten.
0752Hond uitlaten.
0778Hond uitlaten.
0782Honden uitlaten omgeving hatert.
0732Honden uitlaten.
0777Kattenoppas
0777Kattenoppas.
0286Kattenoppas. Ik vertroetel ze graag!
0780Oppas dieren.
0349Oppas voor je dier
0782Oppassen dieren, planten. Oppas op
katten.
0283oppassen op kleine huisdieren en uitla
ten hond
0332Oppassen/uitlaten honden
0402Poes(op)pas
01 - 13 - tuinieren
0770advies over mini- voedselbos in eigen
tuin of ...
0745Compost / Mest
0332Eenvoudig tuinwerk
0774Fruitbomen snoeien.
0671Grasmaaien.
0463helpen bij tuinieren
0787Hosta?s
0356hulp in de tuin, onkruid wieden etc. Geen
zwaar tuinwerk
0225kettingzaagwerk / bomen en struiken
rooien en snoeien
0754Klusjes in de tuin doen.
0286Lichte Tuinwerkzaamheden.
0774onderhoud tuin
0786Planten en tuin verzorgen tijdens afwe
zigheid.
0747Tuin en beplantingsadvies
0766Tuinieren licht werk
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0421Tuinierswerk spitten, schoffelen, wieden
en ook zwaarder werk
0787Tuinwerk
01 - 14 - overig
0776Dierenexpert
0752Groen snoeien in tuin.
0780Lieve mensen ik heb nog
plantentrapje
0784Ontmoeting met mijn paard.
0788Oppassen.
0182Stekjes van kamerplanten
0730Tuintjes bijhouden.

03 0780Cursus kleding maken

een

02 - 24 - reparatie/onderhoud
0767Fietsreparatie
0762Fietsreparatie.
02 - 25 - vervoer
0648Auto beschikbaar voor vervoer, zelf
rijden
0481Auto vervoer van spullen en mensen
0754Iemand met de auto wegbrengen in Nij
megen.
0481ophalen en/of brengen met mijn auto
0664Personenvervoer
0196posters of flyers rondbrengen
0717Taxichauffeur voor o.a. kleine spullen.
0349taxidiensten
0570te huur fietskar
0779vervoer Dukenburg
0386Vervoer met auto van personen of kleine
spullen
0787Vervoer met auto.
0401vervoer met bestelauto
0169Vervoer met luxe hybride (electr/benzi
ne) auto Toyota Prius, 5 pp
0734vervoer per auto o.a boodschappen in
Duitsland
0776Vervoer personen/goederen. Geen ver
huizing.
0760Vervoer.
02 - 26 - overig fiets en auto

0745Chauffeurswerk (geen eigen auto).
0746Fietsbanden plakken.

03 - 32 - tweedehands
07424 ikea eetstoelen
0563boeken
0779boeken
0743Engelse Literatuur
0283fietstas
0169Gloednieuwe romans
0229Goede 2ehands boeken: (op)voeding,
interieur en design
0229Leesmap met vijf verschillende tijd
schriften van het seizoen
0283moterkleding
0563Niet morgen maar nu .
0280Oude tijdschriften Quiltnieuws
0717Ruilen van kleding, boeken e.a.
0766Spullen
0747Work-mate aangeboden
0280(dag)boekjes en mappen, 20 en 15 zon
nen, mat. in geld
03 - 33 - handgemaakt
0786Boeken e.d. inbinden in opdracht
0790Breien.
0746Handenarbeid
0280inbinden van tijdschriften
0780Kleding maken en vermaken.
0775lavendelzakjes
0280lunchwikkel van bijenwas
03 - 34 - voedsel en planten
0570biologische groenten
0286Ik verzorg je huis, post en planten als je
weg bent.
0774verse kruiden
03 - 35 - lenen, ruilen, huren
0283Blender ( ook: foodprocessor genoemd )
te leen
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0283boodschappenkar
0734Gereedschap te leen
0332Glazen te leen
0283inklapbare strijkstoel
0280te leen: div. ANWB/VVV-toeristenkaarten
0280te leen: oude jaargangen Genoeg en de
Vrekkenkrant
0747Tuingereedschap.
0402Uitleen tijdschriften
04 - 41 - advies en onderricht
0356ondersteuning/coordineren van
huishouden en dagelijkse leven

het

04 - 43 - kleding en schoeisel
0481herstelklusjes aan kleding, klein en
eenvoudig
0481kleding repareren of veranderen
0760Kleding.
0182klein verstelwerk
0331reparatie van kleding -gordijnen etc
0280te leen: textielsoldeerbout
0774wollen truien repareren
04 - 44 - oppassen
0732Oppas voor dochter.
0742Oppas.
0747Oppas.
0776Oppas.
04 - 45 - schoonmaken
0759Huishoudelijk werk.
0746Huishoudelijke werkjes: ramen zemen,
strijken e.d.
0774Hulp bij Grote schoonmaak.
0759Ramen wassen.
0356schoonmaken, opruimen
0671Schoonmaken.
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04 - 47 - overig
0481gordijnen vermaken
0732Hulp in en om het huis, schoonmaken,
verzorging,tuinwerk.
0747Klein naaiwerk.
0788Naaien.
0356Opruimcoach/ professional organizer /
huishoudcoach
05 - 51 - advies en onderricht
0783Kleding en/of styling advies.
0794meedenken in opvoedingsvragen

04 - 42 - boodschappen
0767Boodschappen doen.
0778Boodschappen doen.

04 - 46 - wassen en strijken

0280gebruik wasmachine en droogtrommel
0286Strijken
0402Strijken bij de mensen thuis

05 - 52 - eten, catering
0730Appeltaart bakken.
0349Heb je zin in een lekker eten?
0747Koken.
0771Samen Afrikaans koken en eten.
0731Vegetarische maaltijd
0730Vegetarische maaltijdsoep.
0280vers gebakken brood
05 - 54 - muziek en dans
0421Blokfluitles
0570geven van algemene muziekles en
grondbeginselen van het pianospel
0756Last minute: 2 kaarten voor Imagine
Dragons vanavond
0782Muziek en dans.
0664Muzikale begeleiding op accordeon
0755Online zanglessen
0421Piano- keyboardles
0762Violist, klassieke muziek verzorgen.
0755Zangles.
05 - 55 - vakantie
0770vd zomer? v vakantie kamer evt. mini-
appartement te huur
05 - 56 - overig vermaak
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0671Gastvrouw voor allerlei gebeurtenissen.
Ik regel terwijl jij feest.
0756Sauna Busloo vanavond
0570te huur Tafelbiljart met 2 bijbehorende
keus, 3 ballen en krijt
0752Workshop sieraden maken.
05 - 57 - creativiteit
0614"linnen"tas van je blouse
0280gebruik snijschaaf voor boekblokken en
stapels papier
0746handwerken
0746handwerken
0741Henna, Face & bodypaint.
0672hulp bij jezelf presenteren in zonnetjesgids
0182Les in breien en haken
0349Schrijfopdrachten: een mooie tekst of
een leuk sinterklaasgedicht
0752scrapbook wenskaarten maken
06 - 61 - lichamelijke verzorging
0741haren knippen
0768Visagie. Mooie make-up aanbrengen en
advies.
06 - 62 - massage
0733Combinatie Healing & Massage.
0182diep ontspannen en levendig
0731Holistische massage.
0760Hotstone massage
0717Intu?tieve massage.
0741Massage
0767Massage.
0705massages
0463metamorfose-massage
0755Ontspaningsmassage
0614Ontspannende Liefdevolle Intu?tieve
massage
0457ontspannende massage
0499ontspannende massage
0783Ontspanningsmassage hele lichaam
0745Ontspanningsmassage met Rebalancing
technieken.
0760Ontspanningsmassage-healing.

0772Voetreflexologie massage.
06 - 63 - voedsel- of dieetadviezen
0750Begeleiding bij afvallen
0771Hibiscus thee.
06 - 64 - sport en fitness
0614Nordic Walking
0636zeilles
06 - 65 - overig lichaam
0795Lichamelijke oefeningen (mobiliteit-con
ditie of spierkrachtverbetering
0182Reiki behandeling
0735Voetmassage
06 - 66 - esotherie
0772Holistisch tekenen 3 a 4 mensen.
0733Intu?tieve massage.
0091I-Tjing consult: advies bij je levensvragen
0741Tarot Kaartleggingen
06 - 67 - ontspanning en groei
0091Aura-healing: als je je echt gezien voelt,
voel je je beter!
0091Aura-reading:voor wezenlijke informatie
op dieper niveau
0589Dat lucht lekker op gesprek
0421Hatha Yoga (draagt bij aan lichamelijke
fitheid en innerlijke rust)
0639Inzichtgesprekken, meditaties en
droomduiding
0779kom in je kracht
0229Qi Gong workshop
0463Shinrin-yoku ( bosbaden )
0672Tips bij het leven met een handicap of
chronische ziekte.
0741Yogales
06 - 68 - therapie
0652Behandeling bij psychische klachten
0795Diverse mogelijkheden voor hulp kindoudere dichtbij mij
0735EMDR
0735Healing Human&Universal Energie HUE
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0733Healing.
0750Kristalbed , kristalbed heling, lichttherapie
0735Polariteitstherapie
0735Rouwbegeleiding.
06 - 69 - overig geestelijk leven
0767Coaching bij levensvragen.
0710Transpersoonlijk coaching
07 - 71 - bijles
0777Engelse les aangeboden op alle niveaus
07 - 72 - kennisoverdracht
0229Eropuit met een natuurgids
0782Informatie over dementie.
0402Logopedische adviezen en behandelin
gen.
0778Nederlands leren.
0779Taalcorrectie (Nederlands)
0402Wijsgerig-pedagogische adviezen en
deskundige begeleiding
07 - 73 - les geven
0664Accordeonles
voor
beginners
en
halfgevorderden
0777Engelse les.
0672Franse (bij) les.
0777Nederlandse les.
0715Oervoeding/ Paleo recepten en tips.
0690Pianoles en zangles
0755Zangles
07 - 75 - overig advies
0648Corrigeren Nederlandse taal.
0286Hulp bij bezwaar maken sociale regelge
ving.
0672Hulp bij invullen WMO/CIZ aanvragen.
0280Ik kan je helpen bij het maken van een
eigen fotoboek met fotosoftware
0770spiritueel advies m.n. Cursus in
Wonderen
0280verwijzing naar gezondheidsinformatie
07 - 76 - overig les, training
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0182Engelse conversatie
0731Franse (bij)les
0755Mensen helpen met opruimen.
0794mindfulness-les
0739Stemcoaching.
0776Studiebegeleiding/vaardigheid/vak.
0777Vertaalwerk Nederlands-Engels.
0739Voice Healing
08 - 81 - advies en onderricht
0747Interieur en kleur advies.
0559Online advies voor energiezuiniger leven
08 - 83 - electra en electronica
0762Elektro-technische reparaties.
08 - 87 - klussen
0746Helpen bij verhuizingen.
0332Hulp bij klussen
0401Kleine klussen in en om huis.
0767Kleine klussen.
0785Kleine kluswerkzaamheden in of rondom
het huis.
0745Klushulp.
0756Klussen
0283klussen als trap schilderen
0421Schilder- of sauwerk muren, plafonds
08 - 88 - overig
0770advies over wifi
0793schilderwerkzaamheden.
0280te leen: trap (8 treden en 1.80m hoog)
en schuurmachine
0743Verhuisdienst.
09 - 92-1 - computers
0636computer reparatie
0790Computer simpel.
0745Computerondersteuning (vooral Apple).
0774Haal meer uit je Linkedin Profiel!
0631Hulp bij computer/software vragen/pro
blemen.
0332Hulp bij computerproblemen/installatie
0781ICT En Computer hulp
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09 - 92-2
fotografie
(bewerking)
0715Fotobewerking.
0776Fotograaf.

en

video

InlogVRAAG
naam
00 - 01 - spelletjespartner
0733 klussen in huis

09 - 93 - kantoordiensten
0356administratieve hulp
0784Helpen bij administratie.
0286Hulp bij op orde maken van je admini
stratie thuis, ook idee?n
0648Hulp bij ordenen van administratie
0169Kopi?ren A4 (ook dubbelzijdig!), 0,04
cent per kantje in Galgenveld
09 - 94 - LETS helpen
0286Administratieve hulp bij LETS,oraniseren
en ordenen.
0286Gastvrouw Lets, allerlei.
0746handwerken
0196LETS-post rondbrengen
0545( Thuis ) Administratie Belasting
Inkomensondersteuning
09 - 95 - organiseren en adviseren
0545Thuisadministratie Budgetbegeleiding
09 - 96 - publiciteit en grafiek
0636flyers, folders en logo's ontwikkelen
09 - 98 - vertalen en communiceren
0731Redactiewerk
0725Sollicitatiebrief en cv nakijken
09 - 99 - overig zakelijke diensten
0589A3 lamineren
0715Lay out: folders, kaarten, boeken, pos
ters etc.
0280lettertang
0386Marktplaats foto's maken + advies op
stellen advertenties

00 - 02 - gesprekspartner
0772 Gesprekspartner.
00 - 03 - uitgaan-wandelen
0772 Reismaatje (s) NS steden en musea.
00 0787 Vegetarische maaltijd.
00 - 05 - steungroepen
0793 Sociaal netwerk uitbreiden.
01 - 12 - oppassen, verzorgen
0747 Oppas 2 Jack Russel honden.
0776 Dierenoppas bij ons thuis inclusief
nacht.
0790 Tuinman.
01 - 13 - tuinieren
0182 Hulp bij tuinwerk
0401 tuinieren, onkruid plukken
0402 Onderhoud tuin (permacultuur/padde
stoelenkweek/ kweekgroenten
0742 Tuinman.
0756 Heeft iemand een kruiwagen te leen.
0760 Hulp in tuin.
0762 Hulp in de tuin.
0770 af en toe hulp bij aanleg voedselbos.
01 - 14 - overig
0402 Bloemen en planten(voor binnen en
buiten)
0731 Verpotten van planten.
0786 Tuin onderhoud.
0794 Tuinplanten.
02 - 22 - carpoolen
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0286 af en toe meerijden naar Ikea ( Duiven),
Intratuin, Tuinwereld
05 - 57 - creativiteit
0286 Schoonheidsspecialiste: epileren, mas
02 - 25 - vervoer
ker, e.d.
0286 Af en toe meerijden naar Brunssum,
Heerlen, Sittar
06 - 61 - lichamelijke verzorging
0631 Af en toe een auto voor vervoer spullen. 0784 Haren knippen.
0730 Auto voor eventuele verhuizing.
0785 Haren knippen.
0741 Iemand met auto die af en toe voor mij 0332 rug- of sportmassage
kan rijden.
0746 Vervoer met auto.
06 - 62 - massage
0756 Vervoer naar Oss op 9-12
0745 Massage.
0768 Een lift.
0784 Massage.
0771 Samen rijden.
06 - 65 - overig lichaam
0778 Vervoer.
0715 Tai chi les in de middag.
0782 Autoritjs voor vervoer spullen.
06 - 68 - therapie
02 - 26 - overig fiets en auto
0730 Auto om spullen naar de Dar te brengen. 0777 Alternatieve therapie: aurareading/as
trologie.
0732 Fietsen reparatie.
0745 Meerijden naar Kranenburg/ sauna
06 - 69 - overig geestelijk leven
Gochness.
0771 Yoga.
0636 Franse les
03 - 33 - handgemaakt
0402 Inbinden tijdschriften
07 - 71 - bijles
0734 Samen gordijnen maken
0169 Regelmatig verse bloemen, liefst biolo
07 - 72 - kennisoverdracht
gisch gekweekt!
0777 Spaanse les.
03 - 34 - voedsel en planten
0169 Kleding herstellen
04 - 43 - kleding en schoeisel
04 - 44 - oppassen
0747 Oppas dochtertje 10 jaar.
0169 Schoonmaakhulp af en toe

07 - 75 - overig advies
0745 Ondersteuning opzetten eigen praktijk.
0771 Promotiebrief schrijven.
0772 Hulp bediening/gebruik smartphone
Huawei.

07 - 76 - overig les, training
0730 Engelse Les: conversatie.
0717 Hulp bij klussen in huis en tuin.
04 - 45 - schoonmaken
0776 Zwaar huishoudelijke hulp (inhaalslag). 0739 Klusjes thuis.
0741 Handige klussen voor huis en tuin.
0779 Schoonmaken.
0742 Klusjes.
05 - 53 - kunst
0747 Klusjes in huis.
0671 lijsten maken
0754 Technische dingen in huis. Dingen op
hangen etc.
0280 oude jaargangen Quiltnieuws
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0777 Hulp bij klusjes.
0778 Klussen.
0779 Klussen.
0782 Klussen
0790 Zware klusjes.
0795 Klushulp
08 - 87 - klussen
0759 Hulp bij mobiel telefoneren.
08 - 88 - overig
0402 Htlm/exel/website/
0636 Xen software ondersteuning
0731 Opschonen pc, Ipone en Ipad.
0743 Smartphone en PC.
0785 Computervraagstukken.
09 - 92-1 - computers
0755 Fotoshoot
09 - 92-2
fotografie
en
video
(bewerking)
0229 (December) Postzegels gevraagd
09 - 93 - kantoordiensten
0759 mobiele telefoon
09 - 94 - LETS helpen
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Agenda januari - juli 2021
Nu ligt het even stil maar willen we wel graag vast data plannen voor de eerste helft
van 2021. Of we dan mogen en met hoeveel leden, dat zien we tegen die tijd!
Zet dus maar vast met potlood de volgende data in de agenda:

C Nieuwjaarsbijeenkomst
I9 januari 15.30 - 17.30 uur - Nieuwjaarsborrel

C (k)LETS-Café of iets anders

café

(k)LETS

café

(k)LETS

6 februari 15 - 17 uur
5 maart 15 -17 uur
10 april 15-17 uur
14 mei 15 - 17 uur
12 juni 15 - 17 uur
Per bijeenkomst ontvang je vanzelf een uitnodiging
in de mail. Dan weten we ook waar we het doen en
hoeveel mensen er mogen komen.

Wil je een (k)LETS-Café bij jou thuis?
Je ontvangt LETS-leden thuis en zorgt voor koffie/thee met
iets lekkers. Kosten te declareren bij LETS. Je krijgt er 10 zonnen voor Laat het ons weten: letsevenementen@gmail.com

www.letsnijmegen.nl
facebook.com/letsnijmegen
https://twitter.com/LETS_Nijmegen

