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Colofon
 
De Zonnengids van LETS-ruil
kring Nijmegen en omstreken    
 
De Zonnengids komt twee keer per jaar uit,
geeft informatie en ruilervaringen van leden
over de LETS-ruilkring Nijmegen en omstre
ken. De Zonnengids is bestemd voor zowel
leden als geïnteresseerden. Ook bevat hij de
vraag- en aanbodlijst. Alleen leden ontvangen
tevens het Kringnieuws inclusief ledenlijst.  
 
Verschijningsmaanden: januari en juli 
Jaargang 25, nummer 78, juli 2022
 
Website: www.letsnijmegen.nl 
E-mail: informatie@letsnijmegen.nl 
Telefoon: 06-10255609 
(op werkdagen tussen 18.00 en 19.30 uur) 
Bank:: NL14 INGB 0007631340 t.n.v. LETS-
Nijmegen e.o. 
 
Contact: Maria (0169)  
informatie@letsnijmegen.nl 
 
Infopakketjes/post nieuwe leden: Mariëlle 
(0750) nieuwlid@letsnijmegen.nl
 
Zonnenadministratie: Maria (0169),
Euro-administratie: Karin (0356)
administratie@letsnijmegen.nl 
 
PR: Mariëlle (0750)  
publiciteit@letsnijmegen.nl 
 
Gids:
Carin (0621), hoofdredactie
Anita (0633), lay-out
Karin (0356), interview
Elsbeth (0671), artikelen
Ineke (0229), column
Yvonne W. (0402), column
Marieke (0504), distributie
Mark (0191), strip
Dominique (0715), beeldredactie
Maria (0169), eindredactie
redactie@letsnijmegen.nl 

Evenementen: Elisabeth (0612), Paulie (0783)
evenementen@letsnijmegen.nl

Ledenbegeleiding en advies vraag/aanbod:
Jelly (0598) en Maria (0169)
ledenbegeleiding@letsnijmegen.nl

Cyclos: Karla (0559)
cyclos@letsnijmegen.nl 

Website: Karla (interim, 0559)
webmaster@letsnijmegen.nl  

Facebook: Ratna (0629), Barbara (0672)
Mailinglists: Rolande (0326) 
moderator@letsnijmegen.nl 

Het adres van de mailinglist zelf is:
mailinglist@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) per persoon.  Nieu
we leden betalen ook een eenmalig entreegeld
van € 2,50 (gezinslid € 1,25). Deze eurocon
tributie is om de onkosten te dekken die (nog)
niet in zonnen betaald kunnen worden, zoals
het drukken van de gids, visitekaartjes, kan
toormaterialen en kosten voor evenemen
ten.  

De eurocontributie kun je overmaken op re
keningnummer NL14 INGB 0007631340 t.n.
v. LETS-Nijmegen, onder vermelding van je
lidnummer en het jaar waarvoor je betaalt. 
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Van de redactie
 
Carin (0621)

Beste LETS-leden,

Het was eindelijk weer eens een gewone lente.
Met een echte fysieke ALV. Met een zeer goed
bezocht KLETS-Café en plantjesmarkt. Met een
echte fysieke redactievergadering. En met de
slagkracht van het hele team rond de Zonnen
gids om iets eerder te kunnen verschijnen,
omdat dat even praktischer was.

Mooi om mee te maken weer.

In het Kringnieuws vind je de deelnemerslijst
en aanbod op twee manieren weergegeven.
Op de ALV was het verzoek om de namen ook
op alfabet te kunnen terugvinden. Daar heb
ben we aangewerkt.

We wensen jullie weer veel ruilplezier en een
mooie zomer. In november is de sluitingkopij
voor het winternummer. Graag hebben we
dan ook inzendingen van foto’s voor het
binnenwerk en de voorkant. Stuur je mooiste
LETS-foto gerust in!
 

 
 Welkom nieuwe leden 

We hebben twee nieuwe leden gekregen het
afgelopen half jaar.
Welkom, Annemarie de Haan (804)
en Loes Gubbels (805).
Lees het aanbod van Annemarie verderop in
dit nummer.  
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Van de kerngroep
Maria (0169)
 
 
Wat fijn: we mogen elkaar weer ontmoeten!
Helaas was dat in januari nog niet mogelijk en
moesten we de traditioneel erg gezellige
nieuwjaarsborrel nog een keer annuleren.
 
Gelukkig kon de ALV in maart wél doorgaan,
deze keer in de Hofkamer van Centraal Wonen
Mozaïek op het LIMOS-terrein, met dank aan
Jelly (0598) die dat voor ons mogelijk maakte.
Er was een heerlijke lunch en na afloop een
kleine ruilmarkt. Heerlijk om elkaar weer te
zien en te horen, ook in de geanimeerde
vergaderuurtjes!
 
De kerngroep kwam alweer een paar keer
fysiek bij elkaar in 2022, soms ook nog online,
en is vóór en na de ledenvergadering alweer
druk aan het kijken naar verbeteringen en
vernieuwingen voor onze ruilkring.
Zo heeft Karin (0356) zich tijdens de ALV
aangeboden als nieuwe penningmeester
voor de euro-administratie. Fijn! Zij is be
gonnen met het bijwerken van alle informatie
op de website – en weet zo zelf ook meteen
welke systemen LETS voor de administratie
gebruikt.

Als je vragen over de zonnenadministratie
hebt, kun je nog steeds bij mij (Maria) terecht.
 
We gaan ervoor zorgen dat jullie alle info
vanuit de kerngroep per mail ontvangen: nu
krijgen mensen die niet (meer) op de mai
linglist staan deze niet. Dat is natuurlijk heel
vervelend, vooral als je hierdoor een ALV of
evenement mist…

 
De gidsredactie wil graag jullie mening over
de Zonnengids horen. Stuur een mailtje naar
redactie@letsnijmegen.nl. Alvast bedankt!
 
We hebben gemerkt dat veel vraag en aanbod
verouderd is of in een verkeerde rubriek staat.
Daarom volgt deze actie: op 1 september 
verwijderen we alle advertenties in Cyclos. Je
hebt dan tot 1 december 2022 de tijd om je
vraag en aanbod opnieuw in Cyclos te zetten.
Mocht je hierbij hulp nodig hebben, vraag dat
dan aan ons (informatie@letsnijmegen.nl of
06-10255609 tussen 18 en 19.30 uur of via
voicemail als er niemand opneemt)!
 
En dan nog een oproep:
Willen jullie de eurocontributie van 2022
overmaken vóór 1 september a.s.? Zie
blz. 2 voor het bedrag en het banknum
mer van LETS.
Sommige leden deden deze betaling al spon
taan: bedankt! We hebben dit jaar gewacht met
een oproep vanwege corona. Maar nu wordt
het tijd, anders kunnen we de kosten van
drukker, huur en werkgroepen niet vergoe
den. Alvast bedankt!
 
Hopelijk ontmoeten we elkaar weer bij het
zomerfeest bij Elisabeth (0612) in Ubbergen
op zondag 4 september.
 
Geniet van een ruilzonnige zomer!
 
Leden kerngroep:
Mariëlle (0750), PR en nieuwe leden
Elisabeth (0612), voorzitter en evenementen
Jeannette (0513), notulist
Maria (0169), ledenbegeleiding en
zonnenadministratie

 
Denk erom!
Op 1 september verwijderen we alle advertenties in Cyclos.
Je hebt dan tot 1 december 2022 de tijd om je vraag en aanbod
opnieuw in Cyclos te zetten. 
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KLETS - café
 
20 april plantenruilmarkt in de tuin bij Dieuwke

Door Elsbeth (0671)

Vooraf kregen de deelnemers die zich opgegeven hadden een mail met de tip om een warme
trui of jas mee te nemen. Want misschien was het wat fris om deze dag in de tuin te zitten.
Niets was minder waar. Het bleek een prachtige zonnige dag voor een middag in de tuin. We
werden door Dieuwke (0694) ontvangen met koffie, gember of verveine (citroenverbena) - thee
en de keus aan glutenvrije appeltaart of kruidkoek. Allen zelf gebakken natuurlijk.

Het thema van dit KLETS - café was: plantenruil. Bij binnenkomst kon je direct je planten of
zaden op een grote tafel neerzetten, zodat iedereen er goed naar kon kijken. Daarnaast waren
er al wat mails via de mailinglist verzonden met verschillend aanbod. Dat leverde soms een
leuke kennismaking op : ‘ O h ... jij ben t Elsbeth, dan heb ik voor jou de m aagdenpalm.’ Dat
vind ik ook zo leuk aan een activiteit van de LETS: je ziet weer een gezicht bij de naam die
onder de mail staat.

Ineke was aanwezig met een aantal mensen van het Huis van Compassie. Zij kregen een
rondleiding door de gevarieerde tuin om kennis te maken met verschillende bomen en struiken.
Wat kan je eten en wat niet? En wat groeit er allemaal in een kas?

Ook leuk : als je wat moois zag staan in de tuin, mocht je het aanwijzen. Dieuwke stak dan
een stekje of pol uit de aarde om mee te nemen. Verser kan je het niet krijgen. Een tuincentrum,
maar dan op een L ETS - manier. Daarom hou ik zo van deze club.

Naast praten over planten, het vergroten van onze kennis op het gebied van stekjesherkenning
en het uitwisselen van tuinweetjes werd er ook enthousiast gesproken over koken en werden
er allerhande tips uitgewisseld over eten en kookprogramma’s. Kortom , een heerlijke, leerza
me en gezellige L ETS - bijeenkomst onder de heerlijke zon.

De rest van de foto’s van de middag vin d je in het middenkatern van deze Zonnengids.
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Interview met Yvon
Door Karin (0356)

Yvon (0331)  is al meer dan 20 jaar lid van
LETS. Yvon: ‘Ik heb nog ergens een oud lid
maatschapspasje liggen. Dat was zo’n plastic
pasje met je foto erop. De ruilbewijzen waren
vroeger nog op papier. Ik herinner me nog dat
we van die papieren strookjes moesten inle
veren. Die gooide ik dan bij Maria in de bus.

Yvon werd lid van LETS vanwege de ideële
doelstelling. Het delen van kennis en vaardig
heden en elkaar helpen sprak haar aan. Yvon:
‘Als ik iets niet meer wee t, denk ik: LETS .’ Via
LETS heb ik een hele vraagbaak tot mijn be
schikking, bijvoorbeeld voor handige adres
jes, weetjes of hulpjes. Zo ben ik al eens aan
een ijzerhandelaar gekomen. Ik maak regel
matig gebruik van de diensten van een tuin
man, een chauffeur en een masseur. Mijn
eigen aanbod heb ik tegenwoordig toege
spitst op naaiwerk: kleding herstellen, gordij
nen maken. Ik kan je ook op weg helpen met
jouw naaimachine of een naailesje geven.

Het naai - aanbod is geen toeval. Yvon heeft
een achtergrond als docent handvaardigheid
en textiele werkvormen. Ze heeft zo’n 15 jaar
gewerkt als begeleider en projectleider van
een confectie - atelier in het Willemskwartier;
een leerwerkplaats voor meisjes en vrouwen.
Daarna kwam ze op het ROC terecht. Eerst als
docent huis houdelijke vaardigheden en te
genwoordig is ze individueel begeleider van
studenten. Yvon: ‘Ik werk graag met mensen,
zoals studenten die de minste kansen hebben.
Daar zet ik net een extra stapje voor’.

 Yvon is actief als bestuurslid voor vrouwen
vereniging Tesselschade. Tesselschade is de
oudste vrouwenvereniging van Nederland. De
vereniging helpt vrouwen om financieel onaf
hankelijk te worden. Vrouwen die ondersteu
ning kunnen gebruiken bij het volgen van een
opleiding kunnen een aanvraag indienen bij
het studiefonds van Tesselschade. Een ander
doel is het behoud v an oude handwerktech
nieken.

 

Een belangrijke bron van inkomsten voor het
fonds komt van de verkoop van handwerkar
tikelen, zoals borduurwerk. Overigens zoekt
Tesselschade nieuwe bestuursleden. Daar
naast organiseren we een paar keer per jaar
een verkoop van handwerk. Misschien zitten
er bij LETS wel mensen die hier interesse in
hebben. Je kunt me altijd een mailtje sturen,
dan kan ik meer vertellen.

Yvon: ‘Ik ben sinds kort deeltijdpensionado.
Ik werk nog maar twee dagen per week voor
het ROC. Daardoor heb ik meer tijd gekregen
voor andere zaken, zoals mijn bestuurswerk
bij Tesselschade, mantelzorg voor mijn moe
der en natuurlijk LETS. Wat ik zo leuk vind aan
LETS, is dat bij LETS een diversiteit aan mensen
zit. Je komt mensen tegen die je anders niet
zo snel tegen zou komen.’ Dat vind ik een
verrijking in mijn leven.

Meer informatie over Tesselschade: www.
tesselschade.nl
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Verhaal
Beestenboel

Door Maria (0570)

Hallo ik ben Mosi, parkiet, in een prachtig blauw-wit-grijs donzen
verenkleed, al zeg ik het zelf! Ik ben 6,5 jaar en een heus aprilmop
je. Mijn verjaardag isop 1 april. Ik heb vele avonturen beleefd! Deze
wil ik, graag, met jullie delen!

Tot september 2020 had ik een vriendje, Shico genaamd. Hij
hadeen groen-geel verenkleed. Een juweeltje, al zeg ik het zelf!
Maar.... Shico werd oud en heeft deze aarde helaas verlaten, op
bijna twaalfjarige leeftijd! Zéér verdrietig voor mij!
Tot januari 2021 ben ik alleen, in mijn eigen persoontje, gebleven.
Maar het vrouwtje dacht, dat ik wel weer wat gezelschap kon ge
bruiken. En..... daar kwam ons Mopsie de kamer door buitelen. Dat
was me wat, dat Mopsje! Zeer onstuimig wasze, al zeg ik het zelf!
Het kwam regelmatig voordat zij een noodlanding maakte op mijn eigen persoontje (parkietje).
Ik schrok me dan het apezuur! Tja, dat Mopsje kon er zelf eigenlijk niets aan doen! Dat dartel
tje, ze was nog klein. Enigszins stuurloos! Er was voor haar nog véél te leren. Ik kon het heus
wel met Mopsie vinden. Ik benzéér hoffelijk, vooral met dames, al zeg ik het zelf! Wat niet zo
mooi wasvan Mopsie, wasdat zij zich in mijn huis vestigde,alsofzij ene koooo-ninginwas. Ze
sliep hier, at uit mijn bakje en dronk uit mijn tuitje. Doch, ik wilde zelve bij tijd en wijl ook
weleens een hapje peuzelen en een slokje drinken. Dan joeg Mopsie mij tot mijn grote schrik
weg. Ach, ik heb zo weinig nodig, al zeg ik het zelf! En...dat was niet aardigvan dat Mopsje!
Nee, geheel niet! Wis en waarachtig!
Het vrouwtje heeft het een hele tijd geobserveerd. Ze heeft gewikt en gewogen.

Als Mopsie, samen met mij, Mosi, in eigen parkiet door de kamer vloog en er niets “te bikken”,
in debuurt was, ging het best goed! Dan konden we samen spelen en kwam er wat gezelligheid.
Maar ik bleef bang! Dat zag het vrouwtje ook. Het leverde mij erg véél stress op. Ik ben natuur
lijk, al een poosje, uit mijn jeugdige leeftijd dat tikt op mijn hartje. Dus heeft het vrouwtje
besloten dat Mopsie ging emigreren naar een volière in Brabant! Dag Mopsie!
En uit dezelfde volière mocht ze een ander kameraadje zoeken voor mij. Nou, dat was me wat!

Zo deed, op 9 oktober, een blauw met wit-grijs donzig Frummeltje zijn intrede. Een beessie
dat alles goed in zich op nam. Binnen twee weken at hij net als ik, Mosi, eten uit vrouwtjes
hand. Er begon een vreemd bultje op de kop van Frummel te groeien. Hij had niet zoveel zin
om te spelen. Dat lijkt me ook vermoeiend, zo’n ding op je hoofd. Het groeide zo hard, het
leek wel een bosbes. Het vrouwtje was ongerust.
Ze heeft een afspraak met de dierendokter gemaakt! En... wat bleek.... ? Frummel had.... een
teek op de kop. Die had zich helemaal volgezogen met het bloed van Frummel. Hoogstwaar
schijnlijkheeft hij die in de volière opgelopen.

De dierenarts heeft de teek met een tangetje verwijderd! En....nu, gaat het goed met hem.
Het vrouwtje kan weer rustig slapen en adem halen!
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Doen!
 
Nijmegen
Vredetentoonstelling van K.U.S. in Molenpoortpassage
Door Joris (0798)

Sinds begin februari 2021 jl. had de Stichting Kunst Uit Samenleving (KUS) in de Molenpoort
passage een tentoonstelling ‘Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk 2.0’ georganiseerd. De tentoon
stelling is steeds doorontwikkeld en liep tot 25 juni.

Stichting KUS had verschillende kunstenaars gevraagd om kunstwerken over vrede te maken
en fotoportretten van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Sommige kunstwerken staan
nog steeds in de openbare ruimte in 8 zogenaamde Vredes-en Vrijheidstuinenin verschillende
wijken.
Het thema Vrede en Vrijheid werd gaandeweg zeer actueel met de oorlog in Oekraïne. Verschil
lende kunstenaars hebben er nieuw werk voor gemaakt.
Ook waren een aantal andere vredesorganisaties aangehaakt: Amnesty international Nijmegen,
Stichting Wederopbouwstad Nijmegen, deSunset March; Stichting In Paradisum toonden de
plekken waar veel van de oorlogsdoden liggen. Nijmegen Stad van Compassieliet zien waar
Nijmegen voor staat; Oorlogsdodenwerkgroep van het 4-en-5-mei-ComitéNijmegen,met eigen
presentaties.

Het was een  leerzame, inspirerende tentoonstelling over het verbeelden en beleven van vrede.
Tijdens de tentoonstelling zijn verschillende dialogen georganiseerd door Nijmegen in Dialoog 
over verschillende thema 's. De organisatoren Mariët en Frans maakten kindervoorstellingen
met theater en poppen. De tentoonstelling was een prachtige afwisseling van kunst(beeldend,
gedichten, foto 's ), poppen en feiten over oorlogsleed.

https://www.stichtingkus.nl

LETS - aanbod
 Nieuw lid: tuinvrouw Anne Marie
 
Ik ben Anne Marie de Haan (0804) en ik bied mezelf aan
als tuinvrouw bij LETS. Ik heb een passie voor tuinieren
en werken in het groen. In de afgelopen jaren heb ik
gewerkt in siertuinen, moestuinen, natuurbeheer en
heggenvlechten. Ik onderhield tuinen bij particulieren en
organisaties. Enkele jaren geleden heb ik de officiële perm
acultuuropleiding gedaan, heggenvlechtcertificaten be
haald en een aantal groencursussen bij het IVN gevolgd.
Hierbij heb ik ook aardig wat plantenkennis opgedaan.

Zoek je hulp voor jouw tuinonderhoud, jouw groenproject of permacultuuradvies?
Maak dan een afspraak met mij voor een gratis kennismakingsgesprek.
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LETS aanbod
  

Viva las Vegan
 
Door Anne (0741)

Op Dierendag 2018 opende ik de avonden van Viva las
Vegan. Veganistisch koken en eten voor aangemelde
gasten. Elke maand een Viva las Vegan Huiskamer res
taurant : (h)eerlijk biologisch eten, drie gangen , voor een
tientje. De helft van de opbrengst gaat naar dieren-
rechtenorganisaties als Bite Back en Animal Rights.
Deze lente liep het de eerste keer weer storm. Binnen vier
uur nadat ik de mail uitgestuurd had was alles al vol, met een wachtlijst van vier personen,
van wie een aantal doorgeschoven is naar de volgende keer op 19 maart; daar was meteen
nog slechts één plaatsje vrij. Het was nog even spannend of het eten door kon gaan, want de
woensdag ervóór ging mijn inductiefornuis kapot en kon ik ineens niet meer koken. Gelukkig
vonden we via Marktplaats een twee pits inductieplaat voor een zacht prijsje zodat het toch
nog door kon gaan.

Het was echt feestelijk die eerste keer Viva las Vegan Huiskamer restaurant weer, na het los
laten van alle coronaregels. Iedereen had er z in in weer eens gezellig samen te kunnen zijn,
en voor sommigen was dat de eerste keer sinds maanden. Dit was het menu van zaterdag 26
februari:
- Bloemkoolsoep met prei en room                         - Groente lasagne met vegan gehakt
- Salade van biet, sinaasappel en zwarte olijven     - Tiramisu met zijdetofu

Ik heb eters gevraagd naar een anonieme review van mijn restaurantje voor de Zonnengids:
5 sterren*****
'Voor de 1e keer mocht ik aanschuiven bij Viva las Vegan; een heel bijzondere ervaring; warme
en persoonlijke ontvangst, goed gezelschap en vooral overheerlijk eten! Wat is mooier dan na
2 jr . anderhalve meter afstand houden weer samen van een maaltijd te genieten. Viva Las
Vegan Het huiskamer eethuis van Anne Vollenbroek is niet alleen veganistisch maar ook zeer
uitgebreid en heerlijk. Eigenlijk moet ik niet zo positief schrijven want dan komen er te veel
mensen op af en er is maar plaats voor zes + kokkie en afwasser. Dus nu niet allemaal gaan
rennen...' 
5 sterren*****
‘ Al enkele keren heb ik mogen genieten van de heerlijke vegan maaltijden. Het is elke keer
verrassend, veelzijdig , kleurrijk en superlekker. Je proeft dat het met veel liefde en aandacht
bereid is. Anne kookt uitmuntend! Een heerlijke veganistische maaltijd : voorgerecht , hoofd
gerecht en toetje. Naast haar geweldige kookkunst is ze natuurlijk ook een geweldige gast
vrouw. Dus voor een geslaagde avond ga je naar Anne.’

Kijk voor data en menu’s op www.zeyna.nl klik door op Viva Las Vegan.
Inschrijven kan uitsluitend via info@yogasoham.nl, op volgorde van binnenkomst.De maaltijd
kost voor Letsers 8 zonnetjes per maaltijd. De eerstvolgende data worden 25 juni en 30 juli.
Kijk even op de site voor de meest actuele info.
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Strip

Doen!
 
Bomenzaailingen krijgen nieuw thuis
 
Door Maita (0774)

Sinds de borders in onze tuin meer inheemse beplanting hebben –met dank aan LETS-tuiniers! –
verstoppen eekhoorns hun walnoten en eikels daar. Om ze vervolgens te vergeten. Tel daarbij
op de zaden die de vogels achterlaten van meidoorn en lijsterbes, en dan begrijp je dat we
meer bomenzaailingen in onze tuin hebben dan voorheen. Ik vind het zonde om de overvloed
van Moeder Natuur niet te delen en daarom ben ik erg blij met het platform MeerbomenNu.
Ze hebben een paar plekken in en rondom Nijmegen waar je je zaailingen kan brengen,
waarvoor je zelf geen ruimte hebt. En...je kan iets meenemen dat geschikt is voor jouw tuin.
In ons geval de vuilboom:een heester met een lang bloeiseizoen. In november is weer de
volgende actiedag.

Link voor meer info: https://meerbomen.nu/
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Lets aanbod  

 

Meditatiemiddagen 

 

Door Ernst (0705) en Vera (0639) 
 
Wij, Ernst en Vera, houden regelmatig 
meditatiemiddagen bij ons thuis in Nijmegen 
West. Meestal op een zaterdagmiddag van  
14-17 uur. We ku e  axi aal zo’  vier á vijf e se  o tva ge . Wil je ee  keer 
meedoen, kijk dan op onze site www.ravenster.nl voor alle data en reserveer een plekje. 
Deelname is kosteloos. Vrijwillige bijdragen zijn welkom en dat kan ook in zonnen.  
 
Wij gebruiken een actieve vorm van mediteren met uiteenlopende en vaak verrassende 
resultaten. Bij deze vorm van mediteren focus je op een intentie, vraag, healing, situatie, 
thema, huis of plek. Kortom ‘alles is mogelijk. Je kunt ook zonder dat alles afstemmen op het 
hier en nu. Soms komt er een inzicht van bi e uit… So s aak je ee  reis… Soms kom je 
simpelweg tot diepere verbi di g et jezelf…  
 
We bepalen met elkaar hoe we de middag zullen invullen. Meestal ontstaat het programma 
ongedwongen en past precies bij de groep en het moment. Na afloop van iedere meditatie 
delen we ervaringen met elkaar. 
 
Kort verslag meditatiemiddag 9 april 
 
Na een korte introductie begonnen we met de eerste meditatie. Allereerst om onszelf goed 
te gronden en ons energieveld te zuiveren van ongewenste energieën die ons hoogste goed 
niet zouden dienen. Als altijd hielpen onze Spirits hiermee en zo zorgden we voor een 
energetisch veilige en zuivere ruimte.  
 
Tijdens deze door Vera geleide meditatie namen onze gidsen ons vervolgens mee naar een 
speciale plek op aarde. Voor iedere deelnemer bleek dit een andere plek te zijn. We 
maakten verbinding met ons hart en de plek. Onze harten verbonden zich met het hart van 
Moeder Aarde. Vanuit deze verbinding voelden we ons gedragen door de aarde en intens 
verbonden. Na de meditatie deelden we onze ervaringen met elkaar. Ervaringen die 
tegelijkertijd heel persoonlijk, maar ook als iets gemeenschappelijks werden verwoord. 
  
Bij de tweede door Ernst geleide meditatie konden we, geleid door onze gidsen, ons eigen 
unieke licht voelen en versterken. Vervolgens verbonden we ons met elkaar. We voelden 
allemaal hoe deze verbinding het licht van de groep nog krachtiger maakte. Daarna 
visualiseerden we hoe we ons met de lichten van anderen in de wereld konden verbinden. 
En zodoende wereldwijd het licht verankeren en versterken. We kunnen altijd terug naar dit 
gevoel op ieder moment dat we daar behoefte aan hebben. 
 
Niet voor niets brak tijdens de meditatie de zon door de winterse buien en zaten we volop in 
het zonlicht. We deelden ervaringen. 
 
We rondden af met het trekken van een engelenkaart en bespraken de uitleg. Degene die de 
kaart trok, bepaalde uiteindelijk zelf de betekenis. Zo kreeg ieder van ons nog een treffende 
persoonlijke boodschap mee. Vervuld van de krachtige hoge energie van deze prachtige 
middag sloten we af. 
 
Met dank aan de vijf deelnemers, waaronder twee LETS-leden. 
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LETS Recept
Anneke geeft de pollepel door aan Heleen (0481) in Beek
 

Wraps
 
Door Anneke (0070)
 
 
Wraps met zalm
 
Voor wraps met gerookte zalm gebruik je:
 
3 wraps - 150 gram gerookte zalm - 3 el mayo - 1 koffielepel mierikswortel - gedroogde dille
- de helft van de krop sla - halve el kappertjes - 1/4 komkommer. Zelf had ik nog wat garnaal
tjes over dus die heb ik lekker mee gerold.

Vermeng de mayo met de mierikswortel, kappertjes en een fijngeprakt hardgekookt ei. Voeg
eventueel nog wat zout en peper toe.
Besmeer de wraps met dit mengsel. Verdeel de sla erover, zalm erop plus wat fijngesneden
komkommer. Bestrooi met de dille en rol het op.
 
Gerookte zalm en avocado vind ik ook een topcombi maar is niet zo geschikt om ver van te
voren te maken aangezien avocado verkleurt. Ook al heb je citroensap gebruikt, de dag erop
ziet een avocado er niet heel fris en fruitig meer uit.
 
Wrap met ei
 
Een lekker lunchgerecht: een wrap met bieslook, crème fraiche, ui en roerei.  
Recept voor 4 wraps
 
4 tortillawraps - 4 eieren - 4 eetlepels melk - 1 witte ui, gesnipperd - 1 theelepel Italiaanse kruiden
6 eetlepels crème fraiche - verse bieslook - snufje zout en peper.
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Lets filosoof over…..

Cyclos innovation award  

Door  jullie Lets-filosoof,
Yvonne, I.M.M. Weekers (0402)

Stichting STRO heeft als doel het stimuleren van een
eerlijker, duurzamer en effectiever soort geld, circulair
geld. Ze doen dat met Cyclos.
Wij werken ook met een soortelijk system.
Zo wordt geld weer een middel dat economische actoren verbindt. Geld dat mensen de kans
geeft hun kwaliteiten te ontplooien. Het levert zo welvaart op dankzij uitwisseling. Het is een
vorm van geldschepping voor en door netwerken van deelnemende bedrijven.
Het is echt circulair geld, dat circulaire processen (!) in plaats van oneindige groei faciliteert.
Als er zo altijd genoeg geld in omloop is, verdwijnt de moordende concurrentie om het
schaarse geld en krijgt de samenwerkingseconomie meer kansen, waarbij bedrijven de ruimte
krijgen vanuit een (nieuwe) niche.
STRO is één van de weinige organisaties ter wereld die alternatieven voor het geldsysteem
ontwikkelt. Dit doen ze omdat het huidige geldsysteem armoede en milieuproblemen veroor
zaakt. De R&D op dit terrein heeft tot opmerkelijke resultaten geleid, die we getest hebben in
projecten in Latijns Amerika.

STRO bouwde met verschillende partners aan voorbeelden die laten zien wat mogelijk is. Ze
hielpen realiseren dat de impact van donorgeld sterk vergroot werd. De school waar het geld
voor bedoeld was, werd gebouwd. Maar daarnaast maakt het donorgeld tot op de dag van
vandaag extra micro-krediet mogelijk en geeft het een enorme boost aan de (onderlinge)
handel en productie in de wijk. Zo kreeg STRO al de Unterguggenbergerprijs, vernoemd naar
de burgemeester die in de dertiger jaren van de vorige eeuw, die liet zien dat een crisis niet
onvermijdelijk was. Het eerstvolgend project was Sardex op Sardinië. Op dit moment staat in
Nederland de volgende generatie, nog weer meer geavanceerde voorbeelden, in de steigers.

Parallel aan deze voorbeelden wat met innovatie bereikt kan worden, bouwt STRO aan massaal
gebruik van de Cyclos software. Het gaat dan om recht toe recht aan gebruik als mobile wallet.
Op dit moment wordt dit in ongeveer 30 landen aangeboden en zijn er ongeveer 20 miljoen,
meest zeer arme, eindgebruikers. Cyclos is bekroond door de betaalindustrie wegens innova
ties en door de Gates foundation vanwege de bruikbaarheid voor armoedebestrijding. Het heeft
de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt van mobiele betaalsystemen, zie Cyclos.
Het doel is dat als de demonstratieprojecten over een jaar of drie de voordelen van het gebruik
van de innovaties voor gebruikers van de gewone mobiele wallet laten zien, dan ook de ge
wone commerciële aanbieders van Cyclos de vernieuwende functionaliteiten van Cyclos gaan
aanzetten. Die stap zal voor hen technisch niet groot zijn. Zij kennen de kwaliteit van Cyclos
al en kunnen ermee om gaan, zodat de stap meer een extra marketing optie voor hen is dan
een grote ommezwaai.

Bedrijven die hier in de buurt (Arnhem, Nijm., Boxmeer) met het zakelijke United Economy
meedoen, nog niet zoveel, vindt je hier: https://www.unitedeconomy.nl/mensen-bedrijven
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Consumindercolumn
Planten en zaden ruilen.
Doppen sparen

Door Ineke B. (0229)

Lieve LETS-ers, nog
steeds kom ik weer
leuke dingen tegen om
met jullie te delen in
mijn halfjaarlijkse con
sumindercolumn. Zoals
een houten kastje op
straat, met kleine vak
jes, waarin je stekjes

kunt neerzetten. Voor de liefhebbers om gra
tis mee te nemen. 

Leuk! De LETS planten en zadenruilmarkt in
de mooie tuin van Dieuwke (0694) in Hees
was ook een goede stimulans om planten over
te nemen van elkaar. Op de mailinglijst wor
den vaak stekken van groentes en bloemen
en planten aangeboden. Ik maak dankbaar
gebruik van de kweektalenten van andere
leden voor mijn eigen mini moestuin en voor
planten in huis.

Door speurenonline, kwam ik erachter, dat er
ook zadenbliotheken bestaan.In Nederland
gestart in Fryslan.Uit de door hen uitgegeven
handleiding:“Een zadenbieb is een manier om
met elkaar een collectie biologische, gif –en
genvrije zaden op te bouwen. Door het uit
wisselen van kennis en tuinervaringen ont
staat er een collectie zaden die het lokaal goed
doen. Op deze manier wordt het verbouwen
van eigen voedsel eenvoudiger, goedkoper en
succesvoller.Een zadenbieb werkt zoals een
gewone bibliotheek; mensenkunnen (koste
loos) zaden ‘lenen’ van eetbaar en niet eetba
re planten. Zaden Bibliotheek Nederlandbiedt
ondersteuning, als je zelf een zadenbieb op
wil zetten. Zie www.zadenbibliotheekneder
land.nl.

Het zadenruilfeest bij Ecodorp Zuiderveld in
Nijmegen Noord, bezocht door LETS-leden,
sluit hierbij helemaal aan.Het werd georgani
seerd als evenementvan Reclaim the Seeds,
sinds 2012 op verschillende plaatsen in Ne
derland. Met alsdoel om uitwisseling van
zeldzame rassen groenten en fruit te stimule
ren. Daarmee draagt Reclaim the Seedsbij aan
meer biodiversiteit in tuinen en een duurzaam
voedselsysteem. Op de agenda van eetbaar
nijmegen.nl lees je meer over dit soort activi
teiten in de buurt.

Doppen 

Op de alternatieve mailinglijst zag ik het be
richt van Erik (0395) over doppen verzame
len:“Ik ben al meer dan twee jaar doppen aan
het verzamelen. Dit doe ik voor het goede
doel. Hier in Wijchen is een inleverpunt. Ik
merk dat het sparen vrijwel automatisch gaat
en ik vind scheiden bij de bron nog altijd het
beste. Bovendien heb ik minder afval. Je hoeft
de doppen niet te scheiden. Het is wel nood
zakelijk dat de doppen schoon zijn.”
Erik is geïnspireerd door een Wijchenaar die
de doppen spaart voor een stichting, die zich
inzet voor mensen met een beperking, die
door de zorgverzekeraar een hulphond niet
vergoed krijgen.
Zelf ben ik ook al langere tijd fanatieke dop
penbewaarder van pakken melk, yoghurt en
sap. Ik geef ze aan LETS-lid Els (0366). Zij
werkt in de zorg en neemt ze mee naar een
cliënt, die ze ook spaart voor een hulphon
denfonds. Je kunt ze ook inleveren bij de kassa
van Het Goed op de Industrieweg voor het
goede doel.

Veel plezier met zaden en planten ruilen en
doppen sparen deze zomer. Ideetjes of tips
vanuit de ruilkring voor de volgende consu
mindercolumn zijn altijd welkom.
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Kom in actie
voor jezelf en Lets
 
 
Door Carin (0621)
 
Beste Letsleden,
 
Op deze laatste pagina willen we jullie inspireren om ook komend jaar je weg te vinden bij wat
je hebt te geven of nodig hebt bij Lets. De zonnen mogen rollen! Ter inspiratie wat ‘deals’, die
gemaakt zijn onderling:
*Mensen hebben voor elkaar gereden, naar de Dar of Eindhoven. Ook deelden we treinkaartjes.
*We deelden een pikhouweel en een restant zaai- en stekgrond.
* Er waren zaden bv van gele snijbiet.
*En planten: Aardbeienplantjes, Teunisbloemen, Wilde geranium, Maagdenpalm, Acanthus,
Vingerhoedskruid, Koekoeksbloem, Kaardebol Randjesbloem, Chrysant, Hertshooi, Smeerwor
tel, Toorts en een doornloze braam.
*We gaven elkaar tijdschriften: Landleven,  Glutenvrij, puur natuur, het tijdschrift van natuur
monumenten.
*Voor de zomer mooi: een box met "de mooiste wandelingen in Nederland" met 60 wandelin
gen op losse kaarten over alle provincies.
*Er werd een woning gezocht voor vrienden.

 
Op 1 september worden alle advertenties in Cyclos verwijderd . Je hebt dan tot 1
december 2022 de tijd om je vraag en aanbod opnieuw in Cyclos te zetten. Mocht je
hierbij hulp nodig hebben, vraag dat dan aan ons (informatie@letsnijmegen.nl of
06-10255609 tussen 18 en 19.30 uur of via voicemail als er niemand opneemt)! 
 
We willen jullie graag helpen met nadenken over je deelname aan LETS.
Dit is mijn plan met LETS:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 Ik heb veel te bieden. Kijk maar. Dit is het:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 
Ik kan goed spullen of hulp gebruiken voor zonnen:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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AANBOD

00 - 01 - spelletjespartner
0793 Praten, spelletjes.
0463 samen spelletjes doen

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
0805 samen wandelen/ fietsen/ museum
bezoek
0772 Wandelend,fietsend praten in de natuur.
0614 Wandelgids of Wandelpartner.

00 - 04 - eetgroepen
0780 etentje
0797 Kookklub.
0741 VIVA LAS VEGAN HUISKAMER RESTAU
RANT

00 - 05 - steungroepen
0782 Gezelschap voor mensen met dementie,
mantelzorger kan met een gerust h

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
0754 Hond uitlaten
0786 HOND uitlaten en op passen
0772 Hond uitlaten, omgeving Brakkenstein.
0778 Hond uitlaten.
0782 Honden uitlaten omgeving hatert.
0777 Kattenoppas

0777 Kattenoppas.
0286 Kattenoppas. Ik vertroetel ze graag!
0780 Oppas dieren.
0286 Oppas kind of oudere.
0349 Oppas voor je dier
0782 Oppassen dieren, planten. Oppas op
katten.
0283 oppassen op kleine huisdieren en uitla
ten hond
0332 Oppassen/uitlaten honden
0402 Poes(op)pas

01 - 13 - tuinieren
0770 advies over mini- voedselbos in eigen
tuin of ...
0332 Eenvoudig tuinwerk
0774 Fruitbomen snoeien.
0671 Grasmaaien.
0280 grondboor te leen
0463 helpen bij tuinieren
0356 Hulp in de tuin, onkruid wieden etc.
Geen zwaar tuinwerk
0225 kettingzaagwerk / bomen en struiken
rooien en snoeien
0286 Kleine klussen in je tuin.
0774 onderhoud tuin
0766 Tuinieren licht werk
0421 Tuinierswerk spitten, schoffelen, wie
den en ook zwaarder werk
0804 Tuinvrouw en heggenvlechtster
0787 Tuinwerk

01 - 14 - overig
0803 Kamperen in de wei met pony's, allerlei
dieren en veel groen.
0780 Lieve mensen ik heb nog een planten
trapje
0784 Ontmoeting met mijn paard.
0786 Planten, dieren en tuin verzorgen tijdens
afwezigheid.
0803 Rondleiding natuurgebied of kinder
feestje.
0182 Stekjes van kamerplanten

02 - 25 - vervoer
0648 Auto beschikbaar voor vervoer, zelf
rijden
0481 Auto vervoer van spullen en mensen
0481 ophalen en/of brengen met mijn auto
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0664 Personenvervoer
0717 Taxichauffeur voor o.a. kleine spullen.
0349 taxidiensten
0570 te huur fietskar
0779 vervoer Dukenburg
0386 Vervoer met auto van personen of klei
ne spullen
0401 vervoer met bestelauto
0169 Vervoer met hybride Toyota Prius, 5 pp
vanaf omg. Cuijk
0760 Vervoer.
0705 Vervoeren van personen en dingen, mits
niet te groot.

03 - 31 - advies en ondericht 
0780 Cursus kleding maken
0331 leren je eigen kleding te repareren,
herstellen, maken ?

03 - 32 - tweedehands
0742 4 ikea eetstoelen
0779 boeken
0766 Diverse tweedehands spullen
0169 Gloednieuwe romans
0229 Goede 2ehands boeken: (op)voeding,
interieur en design
0286 Mooie kleding voor zonnen.
0280 Oude tijdschriften Quiltnieuws
0717 Ruilen van kleding, boeken e.a.
0280 (dag)boekjes en mappen, 20 en 15
zonnen, mat. in geld

03 - 33 - handgemaakt
0786 Boeken e.d. inbinden in opdracht
0790 Breien.
0280 inbinden van tijdschriften
0780 Kleding maken en vermaken.
0775 lavendelzakjes
0280 lunchwikkel van bijenwas
0798 Prentenboek Meisje Bloem
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
0280 te leen: div. ANWB/VVV-toeristenkaar
ten
0280 te leen: oude jaargangen Genoeg en de
Vrekkenkrant
0402 Uitleen tijdschriften

04 - 42 - boodschappen
0286 Als je geen boodschap kunt doen, kan
ik dat op de fiets voor je.
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.
0804 Kledingreparatie
0182 klein verstelwerk
0331 reparatie van kleding -gordijnen etc
0280 te leen: textielsoldeerbout
0774 wollen truien repareren

04 - 45 - schoonmaken
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.
0356 Opruimcoach/ professional organizer /
huishoudcoach

05 - 51 - advies en onderricht
0796 Advies mbt Duurzame energie en Advi
sering diversen.
0783 Kleding en/of styling advies.
0794 meedenken in opvoedingsvragen

05 - 52 - eten, catering
0349 Heb je zin in een lekker eten?
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0797 Koken voor anderen.
0648 Pompoensoep maken, kruidig en zoet
0771 Samen Afrikaans koken en eten.
0741 VEGANISTISCHE afhaalmaaltijden
0280 vers gebakken brood

05 - 53 - kunst
0797 Creatief bezig zijn.
0639 Schilderijen (lenen ook mogelijk)

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

05 - 57 - creativiteit
0614 "linnen"tas van je blouse
0191 cartoons / illustraties
0280 gebruik snijschaaf voor boekblokken en
stapels papier
0741 Henna, Face & bodypaint.
0672 hulp bij jezelf presenteren in zonnetjes
gids
0797 Leren breien en haken.
0182 Les in breien en haken
0349 Schrijfopdrachten: een mooie tekst of
een leuk sinterklaasgedicht
0191 striptekenworkshops

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) massa
ge
0499 ontspannende massage
0783 Ontspanningsmassage hele lichaam
0760 Ontspanningsmassage-healing.

06 - 63 - voedsel- of dieetadviezen
0771 Hibiscus thee.

06 - 64 - sport en fitness
0614 Nordic Walking
0636 zeilles

06 - 65 - overig lichaam
0182 Reiki behandeling

06 - 66 - esotherie
0772 Holistisch tekenen 3 a 4 mensen.
0091 I-Tjing consult: advies bij je levensvra
gen
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 informa
tie op dieper niveau
0589 Dat lucht lekker op gesprek
0421 Hatha Yoga (draagt bij aan lichamelijke
fitheid en innerlijke rust)
0779 kom in je kracht
0639 meditaties en spirituele gesprekken
0229 Qi Gong workshop
0705 Reiki/Shamballa healing
0463 Shinrin-yoku ( bosbaden )
0672 Tips bij het leven met een handicap of
chronische ziekte.
0741 Yogales
0805 yogales

06 - 68 - therapie
0652 Behandeling bij psychische klachten
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06 - 69 - overig geestelijk leven
0767 Coaching bij levensvragen.
0191 Creatiecirkel
0705 Hulp bij spirituele vragen,

07 - 71 - bijles
0777 Engelse les aangeboden op alle niveaus

07 - 72 - kennisoverdracht
0782 Informatie over dementie.
0402 Logopedische adviezen en behandelin
gen.
0778 Nederlands leren.
0779 Taalcorrectie (Nederlands)
0402 Wijsgerig-pedagogische adviezen en
deskundige begeleiding

07 - 73 - les geven
0664 Accordeonles voor beginners en halfge
vorderden
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.
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 Wonde
ren
0280 verwijzing naar gezondheidsinformatie

07 - 76 - overig les, training
0182 Engelse conversatie
0755 Mensen helpen met opruimen.
0794 mindfulness-les
0777 Vertaalwerk Nederlands-Engels.

08 - 81 - advies en onderricht
0559 Online advies voor energiezuiniger
leven

08 - 87 - klussen
0332 Hulp bij klussen
0401 Kleine klussen in en om huis.

0767 Kleine klussen.
0785 Kleine kluswerkzaamheden in of rond
om het huis.
0796 Klussen.
0421 Schilder- of sauwerk muren, plafonds

08 - 88 - overig
0770 advies over wifi
0663 Logeren in Freiburg, max. 2-3 personen.
0793 schilderwerkzaamheden.
0280 te leen: trap (8 treden en 1.80m hoog)
en schuurmachine
0802 0743 CGNU/LINUX destop e.a. zie ver
der bij aantekeningen.

09 - 92-1 - computers
0663 Advies Ubuntu Linux, FreeDOS, vrije
software, ...
0636 computer reparatie
0790 Computer simpel.
0631 Hulp bij computer/software vragen/
problemen.
0332 Hulp bij computerproblemen/installatie
0781 ICT En Computer hulp
0804 Virtuele assistentie

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

09 - 94 - LETS helpen
0286 Administratieve hulp bij LETS,oranise
ren en ordenen.
0286 Gastvrouw Lets, allerlei.
0196 LETS-post rondbrengen
0286 Ondersteuning bij Lets activiteiten.
0545 ( Thuis ) Administratie Belasting Inko
mensondersteuning

09 - 96 - publiciteit en grafiek
0636 flyers, folders en logo's ontwikkelen
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0804 (Web)redactie en vertalen

09 - 98 - vertalen en communiceren
0663 Vertalingen/spellingcontrole, NL, Duits,
Engels.

09 - 99 - overig zakelijke diensten
0589 A3 lamineren
0715 Lay out: folders, kaarten, boeken, pos
ters etc.
0280 lettertang
0386 Marktplaats foto's maken + advies op
stellen advertenties

VRAAG

00 - 02 - gesprekspartner
0772 Gesprekspartner.

00 - 03 - uitgaan-wandelen
0772 Reismaatje (s) NS steden en musea.

00 - 04 - eetgroepen
0787 Vegetarische maaltijd.

00 - 05 - steungroepen
0793 Sociaal netwerk uitbreiden.

00 - 06 - overig
0802 Contacten leggen.

01 - 12 - oppassen, verzorgen
0280 hondenoppas
0786 HOND uitlaten en op passen
0790 Tuinman.

01 - 13 - tuinieren
0182 Hulp bij tuinwerk
0402 Onderhoud tuin (permacultuur/padde
stoelenkweek/ kweekgroenten
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.
0803 Hulp in een weiland met pony's, allerlei
dieren en veel groen.

02 - 25 - vervoer
0741 Iemand met auto die af en toe voor mij
kan rijden.
0771 Samen rijden.
0778 Vervoer.
0782 Autoritjs voor vervoer spullen.
0796 Vervoer 1 x p maand.

03 - 33 - handgemaakt
0402 Inbinden tijdschriften
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0169 Regelmatig verse bloemen, liefst biolo
gisch gekweekt!

03 - 34 - voedsel en planten
0169 Kleding herstellen

04 - 43 - kleding en schoeisel
0169 Schoonmaakhulp af en toe of vast

04 - 45 - schoonmaken
0779 Schoonmaken.

05 - 53 - kunst
0671 lijsten maken
0280 oude jaargangen Quiltnieuws

06 - 61 - lichamelijke verzorging
0784 Haren knippen.
0785 Haren knippen.
0802 Hulp bij gebruik van tondeuse.
0332 rug- of sportmassage

06 - 62 - massage
0784 Massage.

06 - 65 - overig lichaam
0715 Tai chi les in de middag.

06 - 68 - therapie
0777 Alternatieve therapie: aurareading/as
trologie.

06 - 69 - overig geestelijk leven
0771 Yoga.
0636 Franse les

07 - 72 - kennisoverdracht
0777 Spaanse les.

07 - 75 - overig advies
0771 Promotiebrief schrijven.
0798 Digitale vaardigheid Youtube filmpjes.
0777 Hulp bij klusjes.
0778 Klussen.
0779 Klussen.
0782 Klussen
0790 Zware klusjes.

08 - 87 - klussen
0402 Htlm/exel/website/
0636 Xen software ondersteuning
0785 Computervraagstukken.

09 - 92-1 - computers
0755 Fotoshoot

09 - 92-2 - fotografie en video
(bewerking)
0229 (December) Postzegels gevraagd
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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

(k)LETS-café in het Huis van Compassie
 Woensdag 15 juni

In juli en augustus plannen we geen (k)LETS-café,  
maar dat betekent niet dat ze niet kunnen oppoppen!

Misschien in de vorm van een picnic bij mooi weer.  
Ideeën kun je sturen naar Elisabeth (0612) of Paulie 
(0783)

Zomerfeest in Ubbergen
zondag 4 september    

(k)LETS-café nader in te vullen
vrijdag 6 oktober

(k)LETS-café nader in te vullen
zaterdag 5 november

Eindejaarscafé ergens in de stad 
dinsdag 13 december

Agenda juni - december 2022

Per bijeenkomst ontvang je vanzelf een uitnodiging in de mail. Dan weten we 
ook waar we het doen en hoeveel mensen er mogen komen.

(k)LETS

café

(k)LETS

café

(k)LETS

café

(k)LETS

café


