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Colofon 
De Zonnengids van LETS-ruilkring Nijmegen en omstreken 

De Zonnengids komt twee keer per jaar uit, geeft informatie en ruilervaringen van leden over de  

LETS Ruilkring Nijmegen en omstreken. De Zonnengids is bestemd voor zowel leden als 

geïnteresseerden. Ook bevat hij de vraag- en aanbodlijst. Alleen leden ontvangen tevens het 

Kringnieuws inclusief ledenlijst.  

Verschijningsdata: januari en juli. Jaargang 24, nummer 76, juli 2021 

 
Website:www.letsnijmegen.nl  

E-mail:informatie@letsnijmegen.nl  

Telefoon:06-10255609  

(op werkdagen tussen 18.00 en 19.30 uur)  

NL14INGB0007631340t.n.v.LETS-Nijmegene.o.   

Contact:Maria (0169)   

informatie@letsnijmegen.nl   

Infopakketjes &Sabina (0286)  

post verzenden:nieuwlid@letsnijmegen.nl   

Administratie:Maria (0169), Rolande (0326)   

administratie@letsnijmegen.nl   

PR:Mariëlle (0750)   

publiciteit@letsnijmegen.nl   

Gids: Carin (0621), hoofdredactie   

Anita (0633), lay-out  

Karin (0356), interview    

Elsbeth (0671), interview  

Ineke (0229), column  

Yvonne W. (0402), column  

Marieke (0504), distributie  

Mark (0191), strip  

Dominique (0715), beeldredactie  

Carin (0621) eindredactie  

redactie@letsnijmegen.nl  

Evenementen: Elizabeth (0612) 

evenementen@letsnijmegen.nl    

Ledenbegeleiding en Maria (0169), Jelly 

(0598)   

Adviesvraag/aanbod: 

ledenbegeleiding@letsnijmegen.nl  

Cyclos:Karla (0559)  

cyclos@letsnijmegen.nl  

Website:Karla (interim)  

webmaster@letsnijmegen.nl   

Facebook: Ratna (0629)  

Mailinglists:Rolande (0326)   

moderator@letsnijmegen.nl  

  

 Sluitingsdatum kopij  

1 juni, 1 december  

De artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening 

van de redactie weer. De redactie is niet 

aansprakelijk voor de inhoud.   

 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 betalen 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.  

  

mailto:informatie@letsnijmegen.nl
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mailto:ledenbegeleiding@letsnijmegen.nl
mailto:cyclos@letsnijmegen.nl
mailto:webmaster@letsnijmegen.nl
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Van de redactie  

 

Beste Lets-leden,   

 

In de derde golf, in een week van donkerte en 

regen, werden mijn dagen opgevrolijkt door de 

kopij van de auteurs van deze Zonnengids. 

Mooi dat mensen graag bijdragen aan het zicht 

geven op wat we samen doen als groep.  

 

Deze keer een handboek voor kinderen over 

ruilen. Het verhaal van ontmoeten via Jitsi. 

Activisme en hoe je mee kunt doen op het  

gebied van cultuur (coöperatieve boekhandel), 

klimaat (Klimaatalarm en het vervolg) en 

 

 

 

 

nieuwe economie (basisinkomenpetitie en 

vrijwilligersklus voor STRO). Maar ook 

ontspanning en kennismaking met taal en tuin 

met Atie Plekker en het bos en kruiden met 

Dorothee Helmert.  

 

Bij de vorige nummers heb ik wat foutjes 

gemaakt. Nu vast ook wel weer. Wijs me gerust 

op zaken die beter kunnen. Ik vind het leuk om 

te leren en begin zo samen met jullie aan deze 

klus te wennen.  

 

 

Inhoud  

2. Colofon 

3. Inhoud, redactioneel, nieuwe leden 

4. Van de kerngroep 

5. (K)Letscafés  

6. Interview met Dorothee  

7. Ontspanning met Paulien 

8. Doen! STRO  

9  Doen! Klimaatarlarm 

10. Interview met Atie  

11. Lets filosoof Bargoens 

 

 

12. Recensie Een winkeltje op mijn rug  

13. Gedicht  

14. Recept Pompoenzoensoep 

15. Consumindercolumn van Gratiz naar Nudge  

16. Zomernieuws van het Huis van Compassie  

17. Strip 

18. Coöperatieve Boekhandel in Bemmel 

19. Europees initiatief Basisinkomen  

20. Zonnen aanbod- en vraag juli 2021 

 

Welkom nieuwe leden 

We kijken, voor dit jaar 2020 , terug op een rustige ruilperiode.   Met toch nog een nieuwe leden 

erbij.  Heel erg welkom bij LETS Ruilkring Nijmegen en op naar een actieve ruiltijd voor:  Jan van 

Leeuwen (0796), Annehilde Ijsselmuiden (0797), Joris Leijten (0798),  André Ockers (0802) 

 

Carin H (0621) 
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Bericht van de kerngroep 

Het afgelopen jaar heeft er voor ons allemaal wat anders uitgezien. Het ruilen via de mailinglist 

ging al die tijd gewoon door. Het is mooi om te zien dat mensen contactloos gingen afleveren 

bijvoorbeeld. 

Op de achtergrond is de kerngroep gestaag door gegaan. Iedere 6 weken een online vergadering. 

Jeanette notuleert. Ineke heeft na vele jaren voorzitterschap de kerngroep verlaten om zich nog 

meer in te zetten voor het Huis van Compassie (HvC). Het mooie is dat ze van daaruit weer lijntjes 

legt naar LETS. Niet alleen is HvC LETS-lid, we gaan deze zomer ook gezamenlijke activiteiten 

organiseren.   

Maria bleef gelukkig de financiën doen. De achterstanden van Zonnenleden zijn zorgvuldig 

aangepakt. En we staan er goed voor! Mariëlle zorgt voor de PR en de distributie van de 

Zonnengidsen. Ook stak zij tijd in het regelen van bankzaken (overname van Harco’s pas). 

Elisabeth kwam erbij. Zij nam vorig jaar, vlak voordat alles anders werd door corona, het 

organiseren van events over van Anita. Na een paar (k)LETS-café’s – bij Dieuwke in Hees, Maria in 

Beers en Barbara in Oost werd het steeds lastiger om aan de afstandseisen te voldoen en gingen 

we online kletsen. Elders in de Zonnengids Barbara’s verslag hoe dit werkte. 

We kregen natuurlijk de vraag om een agenda te geven met data voor Zonnenevenementen. Dat 

lukt nog even niet. We hebben zeker goede plannen: een zomerfeest, activiteiten met HvC, een 

ALV als het kan, een ruilmarkt. Het is even afwachten hoe het nu gaat met de versoepelingen zodat 

we het in een keer goed kunnen doen. 

Binnenkort meer nieuws via de mailinglist. 

Maria (0169), Mariëlle (0750), Elisabeth (0612) 
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Kletscafés 2021  

Een raar jaar, 2021. Na een aantal bijzondere 

kletscafés, toch bij mensen in de tuin, kwam ik 

op het idee, om elkaar dan maar virtueel te 

treffen. Elisabeth was zo lief, om dat initiatief 

op te pakken. 

In februari startte het digitaal avontuur, met de 

gebruikelijke inlogproblemen. Maar toch 

gezellig, om even bij te praten. Ach, het in en 

uitflitsen van mijn medeletsers, gaf aan henzelf 

waarschijnlijk onwillekeurig de ervaring, hoe 

het is, als je absences hebt, en gewoon 

gedeeltes mist. En van het andere maak je dan 

gewoon het beste       Het digitale leven vereist 

helaas nog meer flexibiliteit dan het échte 

leven. 

Door gezondheids-en andere perikelen 

schakelde ik pas 14 mei weer in. De 

onderwerpen waren gevarieerd, zoals het wel 

en vooral wee bij de wijziging tenaamstelling 

rekening Lets bij de ING, het corona-kilo-

afvalclubje, een mini-familiekampeervakantie, 

de weldaden van een koude douche en een 

eigen zwembad, en mijn lesje in rustig aandoen 

door een hersenschudding. 

 

 

 

 

 

 

Het een en ander gelardeerd met humor, het 

stiekem gluren naar de werkplek van de klets-

buren, en vooral, de rust, omdat je niet 

allemaal door elkaar kunt kakelen       

Ik voelde dezelfde warmte, als die ik normaal 

live voel. Het feit, te voelen, hoe anderen blij 

met je zijn, is heerlijk, dat smaakt naar meer. 

En vooral live. Hopelijk kan de 12-6 al live      ik 

geef me bij deze al op. 

 

 

 

Tekst Barbara (0672) foto ( Elisabeth (0612)  
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Interview met Dorothee Helmert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontmoeting in het bos 

 
Het is een keer wat anders, niet afspreken bij 
iemand thuis, maar in het bos. Dat past 
helemaal bij Dorothee, Letsnummer 508. We 
starten met een stukje natuurworkshop, die zij 
ook aan Lets leden aanbiedt. Door te luisteren, 
voelen en door haar uitleg over de verschillende 
planten en de krachten die ze hebben word ik 
me nog meer bewust van de omgeving dan 
anders. Dorothee vertelt rustig over wat ze ziet, 
stelt vragen en luistert aandachtig. Ze vindt het 
fijn om mensen de kracht van de natuur te 
laten ervaren. Het geven van de workshop aan 
Letsleden in augustus 2020 ervaarde ze als zeer 
prettig omdat iedereen zo open stond voor de 
subtiele werking van de natuur en hun ervaring 
graag deelde met de groep.  
 
Berenholremedies 
Naast deze workshops kennen we Dorothee 
ook van het aanbod van de Berenholremedies. 
Deze remedies van planten maakt zij zelf, 
hiervoor heeft zij in 1990 de opleiding voor 
Bloesemremedies gevolgd. In 1996 maakt zij 
haar eerste Berenholremedie waarna zij in 
1999 een opleiding voor ‘Floweressences’  in 
Alaska volgt. Vijf jaar later zet zij Het Berenhol 
als bedrijf in de wereld.  De Berenholremedies 

geven de kracht van planten door aan mensen. 
Dit kan op verschillende manieren. Je kan ze 
innemen, smeren op je huid of vast houden in 
je hand. Iedere plant heeft zijn eigen kracht. En 
Dorothee luistert goed wat bij jou past.  
 
De naam ‘Het Berenhol’ kwam zomaar in haar 
op. ‘Eerst vond ik het niets, nu past het beter 
dan ooit’. De beer ruikt zijn eigen pad, nodigt je 
uit je eigen neus achterna te gaan en je eigen 
weg te volgen. Ze heeft oerkracht en zachtheid. 
Vooral de oerkracht zijn wij mensen vaak kwijt 
geraakt, vertelt ze. Daarnaast raakt de beer ook 
oermoederlijke kwaliteiten aan en is ze speels 
en blij. Ook trekt de beer zich terug in het hol 
om de winter door te komen, daar besluit ze 
pas of ze zwanger wil worden, dit kan al ver na 
de geslachtsgemeenschap zijn. Daarmee staat 
de beer ook voor: je bezinnen om vervolgens 
de keuze te maken om iets bewust in de 
wereld te zetten.  
 
Instinctief weten 
Van nature weten we alles al en in Het 
Berenhol kun je de weg weer terugvinden naar 
het weten dat je als kind in je draagt. Die 
oerkracht wordt vaak getemd en we leren ons 
‘te gedragen’. Hierdoor kan het zijn dat je 
verwijderd raakt van wie je werkelijk bent. Een 
remedie is geen ‘medicijn uit de apotheek’ 
maar helpt je je werkelijke natuur te 
herinneren. Ze maakt iets wakker wat je al in je 
hebt. Dat wat wakker wordt toelaten is dan het 
enige wat je hoeft te doen.  
 
Lets  
Dorothee ervaart de (K)Letscafes als zeer fijn. 
Het is een goede manier om persoonlijk 
mensen te leren kennen. Dat is toch anders 
dan alleen iets lezen via de mailinglist. Ze vindt 
het ook leuk om al die mooie inspirerende 
tuinen te zien van leden waar de 
bijeenkomsten gehouden worden. Tijdens de 
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Corona is ze naar deze bijeenkomsten gegaan 
en dat bevalt goed.  
 
Ze waardeert de persoonlijke contacten bij de 
Lets. Vaak ligt de aandacht bij het praktische en 
minder bij het creatieve, dat we in ons hebben.  
Dorothee geeft als tip mee om juist daar meer 
aandacht aan te geven want juist onder de  
 

LETSleden zijn veel creatieve mensen.  
 
Als het tijd is om door te gaan naar onze 
volgende afspraken ga ik geïnspireerd en veel 
rustiger naar huis. 
Ik heb nieuwe dingen geleerd over de natuur, 
een andere kijk op de wereld gezien en een 
heerlijke ochtend buiten gehad.  

 
Elsbeth (0671) 
 
 
 
 

 

Ontspanning 

Eindelijk mag  en kan het weer! Na meer dan 

een jaar is mijn massageruimte weer in 

gebruik! Ik heb het masseren gemist en 

vermoed dat velen onder jullie  ook het 

aanraken en gemasseerd worden hebben 

gemist.  

Voor hen die nog geen massage van mij 

hebben gehad: ik bied liefdevolle aandacht en 

aanraking die uitnodigt tot een heerlijke 

ontspanning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb diverse opleidingen, cursussen 

enworkshops gevolgd waaruit ik mijn eigen 

massagevorm heb ontwikkeld. Ik geef zachte 

(olie) massages gebaseerd op o.a.  de 

Intuïtieve, Integratieve en Lomi lomi 

massagetechnieken. Kom op mijn massagetafel 

liggen en laat je verwennen, ontspan en geniet. 

Vlakbij stopt elk kwartier lijn 5 en na de 

massage kan je evt. nog een mooie wandeling 

hier in het Groesbeeksebos maken. 

Warme groet en graag tot ziens,  

 

Paulien (0614) 
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Doen!  

De bouwers van cyclos en de verzorgers van innovatie van de andere economie hebben weer 

nieuws en willen dat ook graag delen met de wereld. Het leek me voor jullie interessant om te 

weten en misschien vinden mensen het ook wel leuk om hier actiever aan bij te dragen. Vandaar 

onderstaand bericht.  

 

Doe mee  het nieuwe boek van STRO 

  

Over enige tijd komt het nieuwe boek van STRO, “De Koop Lokaal Booster”,  uit. Het boek wil 

gemeentes en lokale organisaties van bedrijven stimuleren om ook circulair geld te gaan 

gebruiken. Daarvoor is nodig dat veel mensen uit de doelgroep het boek in handen krijgen. Om dit 

mogelijk te maken zijn ze op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere van de volgende taken 

kunnen uitvoeren: 

• Promotie van het boek via hun social media kanalen 

• Opzoeken email-contactgegevens en aanschrijven van de commissies die de 

verkiezingsprogramma’s schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar om 

het boek onder hun aandacht te brengen 

• Idem voor ondernemersverenigingen en andere bedrijfsnetwerken 

• Rondrijden door Nederland om boeken af te leveren bij gemeenteraden, 

ondernemersverenigingen, universiteiten en andere organisaties 

 

We zoeken vrijwilligers die gemiddeld minimaal een halve tot een hele dag per week beschikbaar 

zijn voor een periode van minimaal 6 maanden. 

Interesse? Mail dan je CV en een korte motivatie naar info@socialtrade.nl 

  

mailto:info@socialtrade.nl
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Doen! 

 
Eric Auer was actief bij het organiseren van het 

Klimaatalarm, zoals we zagen  op de 

mailinglist. Via Lets waren er oproepen voor 

spandoekmateriaal, een elektrische bakfiets, 

materiaal om de 1,5 meter te markeren,  

megafoons, een automatische 

handidisinfewctiedispenser, vrijwilligers voor 

het sfeerbeheer etc.etc. Niet al deze zaken kon 

hij via Lets regelen, maar Lets kan natuurlijk 

wel ook in de toekomst zich hierop instellen. 

Want in de toekomst zal er nog vaker aandacht 

gevraagd worden voor het Klimaat en ook in 

Nijmegen.  Ik sprak de perswoordvoerder/ 

student antroplogie , Lars  van der Voorn.  

Het Nijmeegse Klimaatalarm  

en het vervolg 

De Nijmeegse actie is binnen 2 maanden tijd 

ontstaan door het samenrapen van mensen via 

de landelijke organisatie van Milieudefensie 

maar ook lokaal bij allerlei organisaties. De 

taken werden verdeeld via videocalls en 

mensen die elkaar nog nooit hadden gezien 

gingen aan de slag voor de Nijmeegse versie 

van het Klimaatalarm in het weekend 

voorafgaand aan de Tweede 

Kamerverkiezingen. Deze bijzondere 

samenwerking leverde de meeste 

aanmeldingen voor een stadsdemonstratie van 

alle Nederlandse steden op. RN7, Omroep 

Gelderland, maar ook NOS, SBS en PowNed 

kwamen filmen en zonden het ook uit.  Alleen  

 

 

 

 

 

 

 

kon het Valkhof Park natuurlijk niet iedereen 

plaats geven. Dus hebben mensen ook in de 

eigen straat of online meegedaan.  

Het mooie van de dag was dat het door heel 

Nederland goed bezocht was. En hoe vreemd 

misschien ook: de Tweede Kamerverkiezingen 

leverde het grootste aantal groene zetels ooit 

op. Milieudefensie landelijk ondersteunde, 

maar hier moest het toch gebeuren. Niemand 

kende het netwerk tot de dag zelf en nu 

smaakt het naar meer. Het heeft Lars geholpen 

bij het leren kennen van nieuwe mensen in 

Nijmegen en  zijn engagement voor het 

klimaat.  

Het Nijmeegse Klimaatalarm is via facebook 

terug te kijken: 

https://www.facebook.com/KlimaatAlarmNijm

egen/videos/1394393767567632/ 

Volg de acties op instagram: 

https://www.instagram.com/klimaatcoalitienij

megen/of neem contact op met 

larsvdvoorn[at]hotmail.nl 

 

Carin (0621)  

https://www.facebook.com/KlimaatAlarmNijmegen/videos/1394393767567632/
https://www.facebook.com/KlimaatAlarmNijmegen/videos/1394393767567632/
https://www.instagram.com/klimaatcoalitienijmegen/
https://www.instagram.com/klimaatcoalitienijmegen/
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Interview met Atie Plekker  
 
“Ik ben een enthousiaste gebruiker van LETS”, 
zegt Atie als ik haar spreek via Zoom. Tja, nog 
steeds coronatijd. Net zoals de meeste LETS-
leden die ik in de loop van de jaren 
geïnterviewd heb, roemt en benoemt Atie de 
positieve kanten van LETS. “Ik vind het plezierig 
om dingen te ruilen met mensen, en dat spullen 
hergebruikt worden. LETS vormt een goede 
tegenhanger voor het kopen van dingen. LETS is 
leuk én nuttig; een goede combi”. 
 
Atie is al zo’n 10 jaar lid van LETS. Toch kom je 
haar niet tegen bij verenigingsactiviteiten zoals 
de nieuwjaarsborrel, een pot-luck of het 
zomerfeest. Dat is niet haar ding. Grote kans 
dat veel leden haar niet kennen dus. Wie is 
Atie? 
 
Als ik haar dat vraag, somt Atie haar hobby’s en 
activiteiten op. Dat zijn er vele. “Ik ben veel 
buiten. Ik houd van de natuur en van 
wandelen. Ik houd van zingen en heb zangles. 
Ik heb in koren gezeten, maar nu even niet. 
Ook houd ik van talen en volg nu een cursus 
Spaans. Zelf geef ik als vrijwilliger les in 
Nederlands als tweede taal (NT2) aan 
allochtonen, en Nederlandse les aan 
Nederlanders die beter willen leren lezen en 
schrijven. Oh ja, en ik zit in een boekenclub.” 
 
Dat ze hier allemaal tijd voor heeft, komt 
omdat ze sinds 1,5 jaar gepensioneerd is. 
Daarvoor werkte ze in het onderwijs. “Met mijn 
werk ben ik gestopt, met mijn beroep niet”, 
zegt Atie, doelend op haar werk als docent 
NT2. Atie heeft ruim 40 jaar onderwijservaring, 
als laatste op een MBO Zorg en Welzijn. Die 
ervaring zet ze nu in als vrijwilliger.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ik zou het leuk vinden om vaker samen te 

eten” 
 
Binnen LETS is Atie vooral bekend van de 
plantjes en tijdschriften die ze aanbied. Ook 
biedt ze huiswerkbegeleiding aan. “Het maakt 
uit hoe je iets aanbiedt op de mailinglijst”, 
vindt Atie. “Als ik een tijdschrift aanbied, zoals 
de Happinez of Psychologie Magazine, zet ik 
erbij waar dat nummer over gaat. Ik beschrijf 
wat me aansprak of wat ik leuk vond om te 
lezen. Ook bij ander aanbod maak ik een 
beschrijving. 
 
Ik merk dat ik meer reacties krijg op mijn 
aanbod, als ik er een uitgebreidere beschrijving 
bij geef. Mensen kunnen zich er dan meer bij 
voorstellen en beter bepalen of ze iets willen 
hebben of niet. Het zou ook handig zijn als je 
een foto mee kunt sturen via de mailinglijst. 
Soms maak ik iets creatiefs wat ik via LETS 
aanbied. Dan is een foto helemaal nodig. Wat 
moet je je anders erbij voorstellen?” 
 
“Wat is je vraag?”, vraag ik. “Ik zou het leuk 
vinden om vaker samen te eten”, antwoordt 
Atie. “Dat iemand zegt: dan en dan kook ik. 
Wie eet er mee?” 
 
Karin van den Bosch (0356)  
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Lets filosoof over….. 

Bargoens 

 

Bargoens is de taal van marktkooplui en 

dieven. Een woord in het Bargoens is de 

‘noppes.  De noppes is ook het fictieve 

ruilmiddel in Den Bosch voor de Letsruilkring.  

Marktkooplui zeggen dat je gulden in het 

Bargoens  een daalder waard is.  Door de 

verkoop van goedkoop aangeboden spullen en 

etenswaren wisten de marktkooplui hun 

producten als een duurzame handel te 

verkopen. De Letsruilkring heeft dit systeem 

overgenomen. 

Het Bargoens is daarnaast ook dieventaal, 

maar Lets is geen dievenproject: zeker niet; je 

bent juist geen dief van je eigen portemonnee 

of die van  een ander  Het fictieve ruilmiddel : 

de zonnetjes  of de noppes (In Den Bosch) zorgt 

voor eerlijke handel, zoals de markt ‘het wil’: 

geen last van inflatie etc. etc., maar eerlijke 

groenten en fruit en duurzaam verbouwde 

producten (de grondstoffen) . Door hergebruik 

en recycling en dienst en wederdienst is het 

een project van duurzame economie.  

Volksmond  

Hoe het Bargoens historisch is gegroeid, las op 

wikipedia. Het Bargoens is een sociale 

minderheidstaal, die in Nederland tot de eerste  

 

helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd 

door voornamelijk de zogenoemde landlopers, 

rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, 

kermisklanten en  onderwereldfiguren. In de 

volksmond wordt hierdoor dikwijls  gesproken 

van dieventaal  of geheimtaal. Overigens is het 

Bargoens in de technische zin geen volledige 

taal, aangezien het geen eigen klanken 

vormleer en syntaxis heeft. Desondanks 

wordt  het met een hoofdletter geschreven 

aangezien het als een eigennaam wordt 

beschouwd.  

Hoewel de taal in de twintigste eeuw ophield 

te bestaan, gebruiken  woonwagenbewoners  

tegenwoordig nog veel Bargoense woorden, 

die zij mengen met het Nederlands. Daarnaast 

zijn er veel Bargoense woorden opgenomen 

in  de gangbare, Nederlandse taal,  zij het 

veelal beperkt tot bepaalde maatschappelijke 

klassen en subculturen. Zo heeft het Bargoens 

woorden ontleend aan het jiddisch en 

hebreeuws: Gozer/jongeman, 

Gabber/kameraad, Gajes/ volk 

 Het Bargoens onderscheidde Moormann in zijn 

proefschrift naar Geheimtalen, van de 

dieventaal, het jargon , de kramertaal en de 

lettertaal (J.G.M. Moorman@ 1932). 

Volgens Moorman zijn Bargoens en de 

dieventaal dan ook zeker geen synoniemen. 

Dus de noppes  en zonnetjes zijn gewoon een 

(h)eerlijk ruilmiddel  zonder een dief te zijn. 

 Jullie Lets-filosoof,  

 Yvonne, I.M.M. Weekers (0402)
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Boekrecensie   

De Nijmeegse Uitgeverij Joleijt is net lid 

geworden van Lets. Hun meest recente boek – 

heel toepasselijk over ruilen - wordt hier 

gerecenseerd.  

  

Een winkeltje op mijn rug  

Een winkeltje op mijn rug gaat over de wereld 

van Fleurtje en Floor. Zij zijn 2 zusjes,  die 

ondernemend in het leven staan en hun 

mogelijkheden benutten. Ze hebben ieder een 

schooltas, een moestuin en goede ideeën. Met 

de grote opbrengst van hun moestuin gaan ze 

aan de slag. Ze spreken mens en dier aan om 

hun schatten (appels, peren en groenten)  te 

ruil aan te bieden, om zo hun schatten uit te 

bereiden op allerlei vlakken. Zoals het krijgen 

van spullen, hulp, vrienden en samenwerking 

met anderen mensen waardoor hun 

belevingswereld groter wordt. 

Bij het leesboekje zit een lesbrief waarin 

leerkrachten/ouders  uitgenodigd worden om 

de thema’s uit het boekje met de kinderen 

samen te bespreken, uit te diepen en om ze 

eventuee. samen uit te beelden en te beleven. 

Het leesboekje gaat over ruilen en wat daar 

allemaal mee samen kan hangen, zoals eerlijk 

delen, onderhandelen, de waarde van iets, 

duurzaamheid, in het nu zijn en creatief zijn. 

Het gaat over het nut en het plezier van ruilen 

en doorgeven. Het is een soort prentenboek 

met korte stukjes tekst erbij. De tekeningen  

 

 

 

zijn eenvoudig, beeldend en grappig.  

Ik ben verrast van de vele mogelijkheden die in 

dit boekje naar voren worden gebracht. Het 

doet mij denken aan een vakantie met mijn 

gezin in een klein vakantie huisje op de Veluwe. 

Mijn kinderen waren toen 3 en 5 jaar. We 

hadden weinig speelgoed meegenomen en in 

het huisje waren precies de spullen die we 

nodig hadden om het goed te hebben. De 

kinderen waren bijvoorbeeld een dag bezig om 

een memoriespel te maken door te tekenen, te 

kleuren, te knippen en daarna natuurlijk nog te 

spelen.  Ik realiseerde mij toen: wat heb ik 

thuis toch veel spullen als ik met veel minder 

toe kan! 

Deze herinnering roept het boekje bij mij op. 

Met een heel simpel verhaal, mooi uitgevoerd, 

kun je eindeloos aan de slag. Misschien wel 

doordat het zo simpel  uitgevoerd is, kun je er 

alle kanten mee op. Daarbij zijn de thema’s die 

besproken worden heel actueel en leuk om ze 

op deze manier met kinderen te bespreken en 

te beleven. Jong geleerd, oud gedaan! 
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Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van 

Fleurtje en Floor, geschreven en getekend door 

Clémence Leijten en Joris Leijten. Een uitgave 

van Joleijt educatieve producten Nijmegen, 

geschreven op niveau AVI-M4 en CLIB-4  

Kinderen kunnen het zelf lezen na ongeveer 12 

maanden leesonderwijs, leeftijd van 7 tot 9 

jaar, en voorgelezen worden vanaf 4 jaar. 

Joris Leijten is sinds kort lid van onze Letskring 

met het nummer 0798. Op zijn website zie je 

alle boeken die zij maakten: 

https://www.joleijt.nl/winkeltje/ 

 

Lidy Meurs (0463)  

 

 

 

 

 

Gedicht 

Onderstaand een gedicht van Rutger Kopland. Troostend, aanmoedigend in deze tijden. 

Ingestuurd door Heleen (0481) 

Er is iets in de zang van een merel                  
het is voorjaar, je wordt wakker 

je ligt te denken in de nacht 
het raam staat open – er is iets 

waarvan de vogel zingt 
en je denkt aan wat je moet opgeven 

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol                            Foto pixabay 
met het zingen van die merel 

  

https://www.joleijt.nl/winkeltje/
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LETS recept  
 
Anita gaf de zonlepel door 
aan Paulie  

 
Pompoenzoensoep 
 
Al bijna 20 jaar maak ik pompoensoep, van 
verschillende pompoenen en met verschillende 
ingrediënten, en ben een jaar of 10 geleden tot 
een soort van 'recept' gekomen. Dit omdat ik 
dit gewoon de lekkerste combinatie vind :) 
Natuurlijk kun je ook andere dingen maken van 
en met pompoen, maar het herfstachtige weer 
van de laatste tijd, maakt dat ik toch voor een 
soep gekozen heb. En soep kan natuurlijk altijd, 
vind deze soepmadam ;) 
 
Pompoen schillen doe je makkelijk zo: 
> zorg voor een scherp mes en snij de pompoen 
door de helft. Haal de pitten er met een lepel 
uit. Snij de helften in de lengte in een 'reepjes' 
van max 2cm breed. Schil dan de reepjes en snij 
deze in blokjes. 
 
Ingrediënten: 
1 oranje ronde pompoen 
1 middelgrote ui, 3 knoflooktenen 

1 winterpeen of 5 kleine wortels 
1 middelgrote aardappel 
2 zoete aardappels 
1 appel (enigszins zoet is lekker) 
sap van 1 sinaasappel 
bouillonblokjes voor 1,5 liter soep (groente of 
iets dergelijks) 
peper, kaneel, gemberpoeder 

1 theelepel kurkuma, chilivlokken 

Pijnboompitten, zonnebloempitten 

geraspte kaas. Liefst oude kaas 
stokbrood of ander lekker brood 
 
 
 

Bereiding: 
Snij en fruit de ui op laag vuur in een soeppan. 
Ondertussen de knoflook kleiner snijden en 
erbij doen. 
Snij de wortel in schijfjes van plm 0,51,0cm en 
doe die erbij 
Regelmatig even roeren. 
Schil de aardappels en doe die erbij en roer om. 
Schil de helft van de pompoen (zie beschrijving 
boven) en doe die helft vast in de pan erbij en 
roer goed door. 
Schil de appel, snijd in stukken en doe in de pan 
erbij en roeren. 
Zet de waterkoker aan met plm 1,5 liter erin. 
Snij nu de 2e helft van de pompoen in 2 
kwarten en snij de 1e kwart weer in die reepjes 
en schil die weer en Doe in de pan er bij en 
roeren. Doe dit ook voor het laatste stuk. 
Doe er zoveel water bij dat alles onderstaat en 
een klein beetje kan zwemmen in het water. 
Doe de bouillonblokjes erbij. Met een schone 
lepel proeven hoe je het zoutgehalte vind. Pas 
aan, indien nodig. 

 
Doe er de peper, kaneel, gemberpoeder, 
kurkuma en chilivlokken bij en kook plm 15 a 
20 minuten (voeg zoveel toe als je lekker vindt. 
Hoeveelheid is m.i. afhankelijk van zoet of 
hartig brood erbij). 
Rooster de pijnboom en zonnebloempitten in 
een koekenpan. 
Pureer de soep, breng nog weer even aan de 
kook. 
 
Serveer: 
Schep in soepkom of diep bord en doe er eerst 
lekker wat kaas op en daarna de geroosterde 
pitten. Serveer er stokbrood, ciabatta of ander 
lekker brood bij. 
Een 2e keer opscheppen is toegestaan hoor! :) 
 
Paulie Wijman (0783) 
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Consumindercolomn 

Van Gratiz naar 

Nudge voor de 

Dominee van de 

Duurzaamheid 
 

Als consuminderaar kan ik het niet laten af en 

toe de website Gratiz.nl te checken. 

Inderdaad met een z aan het eind. Volgens de 

site het meest complete overzicht van gratis 

producten. Het was de eerste gratis site in 

Nederland en is in 1996 al gestart onder de 

naam Erik’s Prijs en Pretpagina. Sindsdien is de 

schreeuwerige vormgeving ook nooit 

veranderd. Dat vind ik dan weer wel 

prijzenswaardig. Verder weet je natuurlijk wel 

dat, als je iets gratis aanvraagt bij een bedrijf of 

organisatie, je in feite je persoonlijke data aan 

het verkopen bent. Niets is dus eigenlijk gratis.  

Via de site van Erik, kom ik soms toch aan 

speciale monstertjes of waardevolle 

informatie. Zo werd ik al eens gewezen op 

gratis op te halen bloemzaadjes via de 

Pollinators. De bestuivers dus. Ik kon de 

zaadjes ophalen bij een imker in de buurt. Dat 

was een leuke ontmoeting en ook nog eens 

goed voor de bijtjes en de biodiversiteit. En 

laatst kon ik via hetzelfde netwerk Nudge een 

gratis boekje ophalen bij iemand in 

Brakkestein. Nudge kun je vertalen als duwtje 

in de goede richting. Nudge verbindt mensen 

en organisaties om duurzame initiatieven van 

onderaf te organiseren. Hun missie is om 

gedragsverandering te realiseren op het gebied 

van klimaat, energie en sociale duurzaamheid.  

 

Je kunt je aanmelden op het platform en dan 

zelf als individu of onderneming ook een actie 

plaatsen.  

Het boekje Dominee van de Duurzaamheid van 

Leen Zevenbergen is dus via Nudgers verspreid. 

Het is een makkelijk te lezen boekje met 

volgens de schrijver 25 sprankelende en 

inspirerende preken. Om vrolijk bij in slaap te 

vallen. Dat is mij niet altijd gelukt maar het 

staat wel vol actuele en veelomvattende 

informatie over onderwerpen, die met 

duurzaamheid te maken hebben. Met leuke 

illustraties en ook nog eens een samenvatting, 

in een paar regels, per hoofdstuk. De laatste 

hoofdstukjes gaan over wat je zelf allemaal 

kunt doen op het gebied van duurzaamheid. 

Van beschouwing naar actie dus. En er is ook 

nog ruimte vrij gehouden om je eigen preek op 

te schrijven. Wie het boekje ook wil lezen, kan 

het bij mij ophalen, gratiz natuurlijk. 

Een ander initiatief over duurzaamheid, dat ik 

ergens tegengekomen ben, heet Climatechain: 

“Climatechain deelt machtige kleine stapjes 

voor een beter klimaat.” 

 Op de website staan gratis tips en bij 

aanmelding, krijg je steeds mails met nieuwe 

informatie. Er zit ene Anke uit Nijmegen achter. 

Om zelf iets te doen voor een beter milieu, 

verstuurt ze korte berichtjes over een bepaald 

thema vanuit een positieve invalshoek. Zo 

hoopt ze voor een kettingreactie van positieve 

impact te zorgen.  

Zie www.climatechain.nl 

Ineke B. (0229) 

http://www.climatechain.nl/
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Zomernieuws van het Huis van Compassie      

Verhuizing naar het Waterkwartier 

Door de veelheid van activiteiten van het Huis 

van Compassie en de plannen om verder te 

groeien in werk en werkers zijn we bij de oude 

locatie De Haard op de Groenestraat uit ons 

jasje gegroeid.  

Ons nieuwe adres is: Vlietstraat 22B 6542 SM 

Nijmegen Tel: 06-27274789  

 

Word jij ook 

Zonnenvriend van het 

Huis van Compassie?  

Het Huis van compassie zet zich met hart en 

ziel in voor de meest kwetsbare mensen van 

onze samenleving. Al onze activiteiten zijn erop 

gericht mensen verder te helpen op hun weg 

naar maatschappelijke integratie en kwaliteit 

van leven. Voor het financieren van al ons werk 

zijn we afhankelijk van subsidies, maar die zijn 

niet structureel. Via de Stichting Vrienden 

willen we het aantal donaties uitbreiden om 

extra activiteiten te kunnen bekostigen. Als 

organisatie LETS-lid kan het Huis van 

Compassie ook Zonnen goed gebruiken om 

diensten en goederen van LETS- leden te 

kunnen vergoeden. Je kunt Zonnenvriend 

worden van het Huis van Compassie door 

minimaal 25 Zonnen per jaar over te maken via 

Cyclos op lidnummer 0775 onder vermelding 

van Vriend.Wil je liever euro donateur worden? 

Kijk dan op onze website:  
www.huisvancompassienijmegen.nl 

 

 

Als vriend/donateur houden we je op de 

hoogte van onze activiteiten en nodigen we je 

graag uit als deelnemer. 

Zomeractiviteiten voor bezoekers bij LETS-ers 

Vorige zomer hebben we bij het Huis van 

Compassie met succes zomeractiviteiten 

georganiseerd voor groepjes van onze (vaste) 

bezoekers. Doordat ons nieuwe pand nog niet 

op orde is, is het onzeker of dat deze zomer bij 

ons mogelijk is. Omdat we toch graag iets 

willen doen voor onze mensen en er de 

behoefte is om de banden met LETS aan te 

halen, willen we in de zomermaanden 

activiteiten voor mensen van het Huis van 

Compassie organiseren bij of via een LETS lid. 

Op plekken waar een grote ruimte is, en het 

liefst, waar het ook buiten kan. Met koffie, 

thee en lekkers en als het kan een kleine lunch. 

Onder begeleiding van een (migranten) 

vrijwilliger van het Huis van Compassie. Met 

wandelen, fietsen, een rondleiding of ruiltafel? 

We zijn al welkom bij leden in Beek, Groesbeek 

en Beers. 
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Heb jij ook een goed idee en de beschikking 

over een grote ruimte op een maandag of 

donderdag, laat het dan weten. Je kunt er 

zonnen mee verdienen. Of kun jij zelf ook niet 

op vakantie en loop je met je ziel onder je arm 

deze zomer? Geef het dan ook door.  

 

Ineke B. namens het Huis van Compassie 

(lidnummer 0775) 

 

 

Strip 

Mark Schilders  

 

 

 

Als er plek is, vullen we de groep aan met LETS-

leden. Opgave en info bij: 

ineke@huisvancompassienijmegen.nl  

En check de Facebook pagina van het Huis van 

Compassie voor het laatste nieuws! 

 

 

  

mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl
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Doen! 

De nieuwe economie steekt in deze tijd overal de kop op. In Bemmel is de boekhandel bijvoorbeeld 

gered met een coöperatieve structuur. Samen sterk en zodoende misschien inspirerend voor 

mensen onder ons, die iets binnen of buiten Lets  willen ondernemen.  

 

Coöperatieve Boekhandel in Bemmel  

 
De Toren van Bemmel blijft ook in 2021 hét adres voor literatuurliefhebbers 

in de Lingewaard. Op zaterdag 1 mei maakte deze boekhandel een doorstart 

als coöperatie. Een zeer gemotiveerde groep nieuwe boekverkopers gaat gezamenlijk optrekken 

om de mooiste en meest diverse boekhandel in deze regio nog veelzijdiger en aantrekkelijker te 

maken. De groep vraagt om hen te steunen en opzoeken - nu, en ook straks -  want alleen door die 

betrokkenheid behoud de winkel  bestaansrecht.  

 

De rol van oud-eigenaar Vinck is gelijk aan die van de anderen. ,,Een enorme opluchting voor mij. 

Ik krijg weer een beetje lucht. Ik ben blij dat we de knoop hebben doorgehakt. Ik ben blij voor 

Bemmel, dat zijn literaire boekhandel behoudt, en ik ben blij voor mezelf. Ik hoef niet meer elke 

dag in de winkel te staan en alleen alle verantwoordelijkheden te dragen. Die taken verdelen we 

onderling. Daar gaan we het de komende tijd over hebben.” 

 

Kennismaken met de nieuwe boekverkopers? Kom dan langs op een door jezelf uitgekozen 

moment en tref de volgende koppels aan: Patrick en Godelieve (dinsdag), Kirsten en Hanneke 

(woensdag), Jan en Geno (vrijdag) en Lianne en Christina (zaterdag). Dan krijg je een speciaal 

ontworpen Toren van Bemmel-boekenlegger. Met dit unieke verzamelobject (er zijn 8 varianten!) 

leer je de nieuwe boekverkopers beter kennen aan de hand van door hen zelf gekozen boekentips  

en beleef je  nog meer plezier aan het lezen van een boek. Online bestellen kan ook goed. 

 

Gezamenlijk leggen de beoogde mede-eigenaren een bedrag van 30.000 euro op tafel. Voor 

overname van de zaak en voor de aankoop van nieuwe boeken. ,,We hebben tijd genoeg om ons 

voor te bereiden. Wij kijken daarbij naar de inrichting en het assortiment. We hopen straks in elk 

geval nieuwe lezers aan te trekken.” 

www.torenvanBemmel 

 

Carin (0621)  

  

http://www.torenvanbemmel/
http://www.torenvanbemmel/
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Doen! 

Ondersteun het initiatief voor het agenderen van Basisinkomen in Europa  

Het doel van het initiatief is om in de hele EU de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens 

te bewerkstelligen die het materiële bestaan en de mogelijkheid van eenieder om deel te nemen 

aan de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid waarborgen. Dit doel wordt bereikt 

terwijl het binnen de bevoegdheden blijft die de Verdragen aan de EU hebben toegekend. 

We verzoeken de Commissie van de EU een voorstel in te dienen voor onvoorwaardelijke 

basisinkomens in de hele EU, die de regionale verschillen verkleinen om de economische, sociale 

en territoriale cohesie in de EU te versterken. Hiermee wordt het doel gerealiseerd van de 

gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese 

Commissie, waarin zij in 2017 hebben verklaard dat "de EU en haar lidstaten ook ondersteuning 

[zullen] bieden voor efficiënte, duurzame en billijke sociale beschermingsstelsels om een 

basisinkomen te garanderen" om ongelijkheid te bestrijden. 

Adres van dit initiatief in het onlineregister van de Europese Commissie:  

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003  

Website van dit initiatief:  

https://eci-ubi.eu/   en  https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home 

Steun het initiatief gerust nu of uiterlijk 24 maart 2022. Dan moeten de miljoen handtekeningen, 

waarvan minstens 20.445 uit Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home
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ZONNEN VRAAG en AANBOD juli 2021 

AANBOD 
   

00 -  01 - spelletjespartner 

0793  Praten, spelletjes. 

0463  samen spelletjes doen 

0742  Spelletjesavond organiseren. 
   

00 -  02 - gesprekspartner 

0589  Compassievol Communiceren 

0463  gesprekspartner 

0777  Gesprekspartner 

0755  Luisterend oor. 

0589  
Wandelend en pratend weer een 
helder hoofd. 

   

00 -  03 - uitgaan-wandelen 

0421  Museumbezoek-wandelen 

0772  
Wandelend,fietsend praten in de 
natuur. 

0614  Wandelgids of Wandelpartner. 
   

00 -   

0780  etentje 

0797  Kookklub. 

0741  
Viva Las Vegen Huiskamer 
restaurant 

   

00 -  05 - steungroepen 

0742  Bezoek bejaarde. 

0782  
Gezelschap voor mensen met 
dementie, mantelzorger  

   

00 -  06 - overig 

0797  Gezelschap. 

0771  Hibiscus thee voor Kersdagen 

0790  Wandelen. 
   

01 -  11 - advies en onderricht 

0672  Tips opvoeden hond. 
   

01 -  12 - oppassen, verzorgen 

0786  Dieren verzorgen 

0481  hond uitlaten 

0754  Hond uitlaten 

0786  HOND uitlaten en op passen 

0772  
Hond uitlaten, omgeving 
Brakkenstein. 

0742  Hond uitlaten. 

0752  Hond uitlaten. 

0778  Hond uitlaten. 

0782  Honden uitlaten omgeving hatert. 

0777  Kattenoppas 

0777  Kattenoppas. 

0286  
Kattenoppas. Ik vertroetel ze 
graag! 

0780  Oppas dieren. 

0349  Oppas voor je dier 

0782  
Oppassen dieren, planten. 
Oppas op katten. 

0283  
oppassen op kleine huisdieren 
en uitlaten hond 

0332  Oppassen/uitlaten honden 

0402  Poes(op)pas 
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01 -  13 - tuinieren 

0770  
advies over mini- voedselbos in 
eigen tuin of ... 

0745  Compost / Mest 

0332  Eenvoudig tuinwerk 

0774  Fruitbomen snoeien. 

0671  Grasmaaien. 

0463  helpen bij tuinieren 

0787  Hosta?s 

0356  
hulp in de tuin, onkruid wieden 
etc. Geen zwaar tuinwerk 

0225  
kettingzaagwerk / bomen en 
struiken rooien en snoeien 

0754  Klusjes in de tuin doen. 

0286  Lichte Tuinwerkzaamheden. 

0774  onderhoud tuin 

0747  Tuin en beplantingsadvies 

0766  Tuinieren licht werk 

0421  
Tuinierswerk spitten, schoffelen, 
wieden en ook zwaarder werk 

0787  Tuinwerk 
   

01 -  14 - overig 

0752  Groen snoeien in tuin. 

0780  
Lieve mensen ik heb nog een 
plantentrapje 

0784  Ontmoeting met mijn paard. 

0786  
Planten, dieren en tuin verzorgen 
tijdens afwezigheid. 

0182  Stekjes van kamerplanten 
   

02 -  24 - reparatie/onderhoud 

0767  Fietsreparatie 
   

02 -  25 - vervoer 

0648  
Auto beschikbaar voor vervoer, 
zelf rijden 

0481  
Auto vervoer van spullen en 
mensen 

0754  
Iemand met de auto wegbrengen 
in Nijmegen. 

0481  
ophalen en/of brengen met mijn 
auto 

0664  Personenvervoer 

0196  posters of flyers rondbrengen 

0717  
Taxichauffeur voor o.a. kleine 
spullen. 

0349  taxidiensten 

0570  te huur fietskar 

0779  vervoer Dukenburg 

0386  
Vervoer met auto van personen 
of kleine spullen 

0787  Vervoer met auto. 

0169  
Vervoer met luxe hybride 
(electr/benzine) auto Toyota 
Prius, 5 pp 

0760  Vervoer. 
   

02 -  26 - overig fiets en auto 

0745  
Chauffeurswerk (geen eigen 
auto). 

0746  Fietsbanden plakken. 
   

03 -   

0780  Cursus kleding maken 

0331  
leren je eigen kleding te 
repareren,herstellen, maken ? 

   

03 -  32 - tweedehands 

0742  4 ikea eetstoelen 
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0779  boeken 

0766  Diverse tweedehands spullen 

0743  Engelse Literatuur 

0283  fietstas 

0169  Gloednieuwe romans 

0229  
Goede 2ehands boeken: 
(op)voeding, interieur en design 

0229  
Leesmap met vijf verschillende 
tijdschriften van het seizoen 

0283  moterkleding 

0280  Oude tijdschriften Quiltnieuws 

0717  Ruilen van kleding, boeken e.a. 

0747  Work-mate aangeboden 

0280  
(dag)boekjes en mappen, 20 en 
15 zonnen, mat. in geld 

   

03 -  33 - handgemaakt 

0786  Boeken e.d. inbinden in opdracht 

0790  Breien. 

0746  Handenarbeid 

0280  inbinden van tijdschriften 

0780  Kleding maken en vermaken. 

0775  lavendelzakjes 

0798  
Lesbrief. "Eenwinkeltje op mijn 
rug over de wereld van Fleurtje 
en Flo 

0280  lunchwikkel van bijenwas 

0798  
Prentenboeken " Een winkeltje 
op mijn rug" over de wereld van 
Fleurtje 

   

03 -  34 - voedsel en planten 

0570  biologische groenten 

0286  
Ik verzorg je huis, post en 
planten als je weg bent. 

0774  verse kruiden 

   

03 -  35 - lenen, ruilen, huren 

0283  
Blender ( ook: foodprocessor 
genoemd ) te leen 

0283  boodschappenkar 

0332  Glazen te leen 

0283  inklapbare strijkstoel 

0280  
te leen: div. ANWB/VVV-
toeristenkaarten 

0280  
te leen: oude jaargangen 
Genoeg en de Vrekkenkrant 

0747  Tuingereedschap. 

0402  Uitleen tijdschriften 
   

04 -  41 - advies en onderricht 

0356  
ondersteuning/coordineren van 
het huishouden en dagelijkse 
leven 

   

04 -  42 - boodschappen 

0196  
boodschappen doen met de 
fiets. jij belt/mailt, ik breng langs 

0767  Boodschappen doen. 

0778  Boodschappen doen. 
   

04 -  43 - kleding en schoeisel 

0481  kleding repareren of veranderen 

0760  Kleding. 

0182  klein verstelwerk 

0331  
reparatie van kleding -gordijnen 
etc 

0280  te leen: textielsoldeerbout 

0774  wollen truien repareren 
   

04 -  44 - oppassen 
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0742  Oppas. 

0747  Oppas. 
   

04 -  45 - schoonmaken 

0746  
Huishoudelijke werkjes: ramen 
zemen, strijken e.d. 

0774  Hulp bij Grote schoonmaak. 

0356  schoonmaken, opruimen 

0671  Schoonmaken. 
   

04 -  46 - wassen en strijken 

0280  
gebruik wasmachine en 
droogtrommel 

0402  Strijken bij de mensen thuis 
   

04 -  47 - overig 

0481  gordijnen vermaken 

0797  Hulp met koken. 

0747  Klein naaiwerk. 

0356  
Opruimcoach/ professional 
organizer / huishoudcoach 

   

05 -  51 - advies en onderricht 

0796  
Advies mbt Duurzame energie 
en Advisering diversen. 

0783  Kleding en/of styling advies. 

0794  meedenken in opvoedingsvragen 
   

05 -  52 - eten, catering 

0349  Heb je zin in een lekker eten? 

0797  Koken voor anderen. 

0747  Koken. 

0771  Samen Afrikaans koken en eten. 

0741  Veganistische afhaalmaaltijden 

0280  vers gebakken brood 
   

05 -  53 - kunst 

0797  Creatief bezig zijn. 
   

05 -  54 - muziek en dans 

0421  Blokfluitles 

0191  
gelegenheidslied / tekst / gedicht 
/voordracht 

0570  
geven van algemene muziekles 
en grondbeginselen van het 
pianospel 

0191  huiskameroptredens 

0782  Muziek en dans. 

0664  
Muzikale begeleiding op 
accordeon 

0421  Piano- keyboardles 

0755  Zangles. 
   

05 -  55 - vakantie 

0770  
vd zomer? v vakantie kamer evt. 
mini-appartement te huur 

   

05 -  56 - overig vermaak 

0671  
Gastvrouw voor allerlei 
gebeurtenissen. Ik regel terwijl jij 
feest. 

0570  
te huur Tafelbiljart met 2 
bijbehorende keus, 3 ballen en 
krijt 

0752  Workshop sieraden maken. 
   

05 -  57 - creativiteit 

0614  "linnen"tas van je blouse 

0191  cartoons / illustraties 
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0280  
gebruik snijschaaf voor 
boekblokken en stapels papier 

0746  handwerken 

0746  handwerken 

0741  Henna, Face & bodypaint. 

0672  
hulp bij jezelf presenteren in 
zonnetjesgids 

0797  Leren breien en haken. 

0182  Les in breien en haken 

0349  
Schrijfopdrachten: een mooie 
tekst of een leuk 
sinterklaasgedicht 

0752  scrapbook wenskaarten maken 

0191  striptekenworkshops 
   

06 -  61 - lichamelijke verzorging 

0768  
Visagie. Mooie make-up 
aanbrengen en advies. 

   

06 -  62 - massage 

0182  diep ontspannen en levendig 

0760  Hotstone massage 

0717  Intu?tieve massage. 

0741  Massage 

0767  Massage. 

0705  massages 

0463  metamorfose-massage 

0755  Ontspaningsmassage 

0614  
Ontspannende Liefdevolle (olie) 
massage 

0457  ontspannende massage 

0499  ontspannende massage 

0783  
Ontspanningsmassage hele 
lichaam 

0745  
Ontspanningsmassage met 
Rebalancing technieken. 

0760  Ontspanningsmassage-healing. 
   

06 -  63 - voedsel- of dieetadviezen 

0750  Begeleiding bij afvallen 

0771  Hibiscus thee. 
   

06 -  64 - sport en fitness 

0614  Nordic Walking 

0636  zeilles 
   

06 -  65 - overig lichaam 

0182  Reiki behandeling 

0735  Voetmassage 
   

06 -  66 - esotherie 

0772  Holistisch tekenen 3 a 4 mensen. 

0091  
I-Tjing consult: advies bij je 
levensvragen 

0741  Tarot Kaartleggingen 
   

06 -  67 - ontspanning en groei 

0091  
Aura-healing: als je je echt 
gezien voelt, voel je je beter! 

0091  
Aura-reading:voor wezenlijke 
informatie op dieper niveau 

0589  Dat lucht lekker op gesprek 

0421  
Hatha Yoga (draagt bij aan 
lichamelijke fitheid en innerlijke 
rust) 

0639  
Inzichtgesprekken, meditaties en 
droomduiding 

0779  kom in je kracht 

0463  Shinrin-yoku ( bosbaden ) 

0672  
Tips bij het leven met een 
handicap of chronische ziekte. 
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0741  Yogales 
   

06 -  68 - therapie 

0652  
Behandeling bij psychische 
klachten 

0750  
Kristalbed , kristalbed heling, 
lichttherapie 

   

06 -  69 - overig geestelijk leven 

0767  Coaching bij levensvragen. 

0191  Creatiecirkel 

0710  Transpersoonlijk coaching 
   

07 -  71 - bijles 

0777  
Engelse les aangeboden op alle 
niveaus 

   

07 -  72 - kennisoverdracht 

0782  Informatie over dementie. 

0402  
Logopedische adviezen en 
behandelingen. 

0778  Nederlands leren. 

0779  Taalcorrectie (Nederlands) 

0402  
Wijsgerig-pedagogische 
adviezen en deskundige 
begeleiding 

   

07 -  73 - les geven 

0664  
Accordeonles voor beginners en 
halfgevorderden 

0777  Engelse les. 

0672  Franse (bij) les. 

0777  Nederlandse les. 

0715  
Oervoeding/ Paleo recepten en 
tips. 

0690  Pianoles en zangles 

0755  Zangles 
   

07 -  75 - overig advies 

0648  Corrigeren Nederlandse taal. 

0286  
Hulp bij bezwaar maken sociale 
regelgeving. 

0672  
Hulp bij invullen WMO/CIZ 
aanvragen. 

0280  
Ik kan je helpen bij het maken 
van een eigen fotoboek met 
fotosoftware 

0770  
spiritueel advies m.n. Cursus in 
Wonderen 

0280  
verwijzing naar 
gezondheidsinformatie 

   

07 -  76 - overig les, training 

0182  Engelse conversatie 

0755  Mensen helpen met opruimen. 

0794  mindfulness-les 

0739  Stemcoaching. 

0777  Vertaalwerk Nederlands-Engels. 

0739  Voice Healing 
   

08 -  81 - advies en onderricht 

0747  Interieur en kleur advies. 

0559  
Online advies voor 
energiezuiniger leven 

   

08 -   

0401  
Boren in harde plafonds of 
muren. 

   

08 -  87 - klussen 

0746  Helpen bij verhuizingen. 

0332  Hulp bij klussen 
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0401  Kleine klussen in en om huis. 

0767  Kleine klussen. 

0785  
Kleine kluswerkzaamheden in of 
rondom het huis. 

0745  Klushulp. 

0283  klussen als trap schilderen 

0796  Klussen. 

0421  
Schilder- of sauwerk muren, 
plafonds 

   

08 -  88 - overig 

0770  advies over wifi 

0793  schilderwerkzaamheden. 

0280  
te leen: trap (8 treden en 1.80m 
hoog) en schuurmachine 

0743  Verhuisdienst. 

0802  CGNU/LINUX desktop e.a. 
   

09 -  92-1 - computers 

0636  computer reparatie 

0790  Computer simpel. 

0745  
Computerondersteuning (vooral 
Apple). 

0631  
Hulp bij computer/software 
vragen/problemen. 

0332  
Hulp bij 
computerproblemen/installatie 

0781  ICT En Computer hulp 
   

09 -  92-2 - fotografie en video 
(bewerking) 

0715  Fotobewerking. 

0386  Scannen van dia's en negatieven 

0386  
Scannen van foto's of kranten tot 
A3 formaat 

   

09 -  93 - kantoordiensten 

0356  administratieve hulp 

0784  Helpen bij administratie. 

0648  
Hulp bij ordenen van 
administratie 

0169  
Kopi?ren A4 (ook dubbelzijdig!), 
0,04 cent per kantje in 
Galgenveld 

   

09 -  94 - LETS helpen 

0286  
Administratieve hulp bij 
LETS,oraniseren en ordenen. 

0286  Gastvrouw Lets, allerlei. 

0746  handwerken 

0196  LETS-post rondbrengen 

0545  
( Thuis ) Administratie Belasting 
Inkomensondersteuning 

   

09 -  96 - publiciteit en grafiek 

0636  
flyers, folders en logo's 
ontwikkelen 

   

   

09 -  98 - vertalen en communiceren 

0725  Sollicitatiebrief en cv nakijken 
   

09 -  99 - overig zakelijke diensten 

0589  A3 lamineren 

0715  
Lay out: folders, kaarten, 
boeken, posters etc. 

0280  lettertang 

0386  
Marktplaats foto's maken + 
advies opstellen advertenties 
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VRAAG
am 

 

  

  

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. 

  

00 - 06 - overig 

0799 Contacten leggen. 

  

01 - 12 - oppassen, verzorgen 

0747 
Oppas 2 Jack Russel 
honden. 

0790 Tuinman. 

  

01 - 13 - tuinieren 

0182 Hulp bij tuinwerk 

0402 
Onderhoud tuin 
(permacultuur/paddestoelen
kweek/ kweekgroenten 

0742 Tuinman. 

0760 Hulp in tuin. 

0770 
af en toe hulp bij aanleg 
voedselbos. 

0797 Hulp met tuinklussen. 

  

01 - 14 - overig 

0402 
Bloemen en planten(voor 
binnen en buiten) 

0786 Tuin onderhoud. 

0794 Tuinplanten. 

  

02 - 22 - carpoolen 

0286 
af en toe meerijden naar 
Ikea ( Duiven), Intratuin, 
Tuinwereld 

  

02 - 25 - vervoer 

0286 
Af en toe meerijden naar 
Brunssum en Maastricht. 

0631 
Af en toe een auto voor 
vervoer spullen. 

0741 
Iemand met auto die af en 
toe voor mij kan rijden. 

0746 Vervoer met auto. 

0768 Een lift. 

0771 Samen rijden. 

0778 Vervoer. 

0782 
Autoritjs voor vervoer 
spullen. 

0796 Vervoer 1 x p maand. 

  

02 - 26 - overig fiets en auto 

0745 
Meerijden naar Kranenburg/ 
sauna Gochness. 

  



28 
 

03 - 33 - handgemaakt 

0402 Inbinden tijdschriften 

0169 
Regelmatig verse bloemen, 
liefst biologisch gekweekt! 

  

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 

  

04 - 45 - schoonmaken 

0802 Schoonmaken. 

  

05 - 53 - kunst 

0671 lijsten maken 

0280 
oude jaargangen 
Quiltnieuws 

  

05 - 57 - creativiteit 

0286 
Schoonheidsspecialiste: 
epileren, masker, e.d. 

  

06 - 61 - lichamelijke verzorging 

0784 Haren knippen. 

0785 Haren knippen. 

0802 
Hulp bij gebruik van 
tondeuse. 

0332 rug- of sportmassage 

  

06 - 62 - massage 

0745 Massage. 

0784 Massage. 

  

06 - 65 - overig lichaam 

0715 Tai chi les in de middag. 

  

06 - 68 - therapie 

0777 
Alternatieve therapie: 
aurareading/astrologie. 

  

06 - 69 - overig geestelijk leven 

0771 Yoga. 

0636 Franse les 

  

07 - 71 - bijles 

  

07 - 72 - kennisoverdracht 

0777 Spaanse les. 

  

07 - 75 - overig advies 

0745 
Ondersteuning opzetten 
eigen praktijk. 

0771 Promotiebrief schrijven. 

0798 
Digitale vaardigheid 
Youtube filmpjes. 

0739 Klusjes thuis. 

0741 
Handige klussen voor huis 
en tuin. 

0742 Klusjes. 

0747 Klusjes in huis. 
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0754 
Technische dingen in huis. 
Dingen ophangen etc. 

0777 Hulp bij klusjes. 

0778 Klussen. 

0779 Klussen. 

0782 Klussen 

0790 Zware klusjes. 

  

08 - 87 - klussen 

0402 Htlm/exel/website/ 

0636 Xen software ondersteuning 

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 

 

 

   

   

 

 

 
 
 
 
 
 



      

Zonnengids 

LETS Ruilkring 
Nijmegen

Agenda:
Houd de 
mailinglist in 
de gaten voor 
evenementen !

LET’S 

meet 
again!

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