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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 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.  
 
Verschijningsdata: januari en juli 
Jaargang 26, nummer 79, januari 2023
 
Website: www.letsnijmegen.nl 
E-mail: informatie@letsnijmegen.nl 
Telefoon: 06-10255609 
(op werkdagen tussen 18.00 en 19.30 uur) 
NL14 INGB 0007631340 t.n.v. LETS-Nijmegen
e.o. 
 
Contact: Maria (0169)  
informatie@letsnijmegen.nl 
 
Infopakketjes: Paulien (0614)
post verzenden:nieuwlid@letsnijmegen.nl 
 
Euro-administratie: Karin (0365)
Zonnenadministratie: Maria (0169) 
administratie@letsnijmegen.nl 
 
PR: Mariëlle (0750) en Elsbeth (0671) 
publiciteit@letsnijmegen.nl 
 
Gids:
Carin (0621), hoofdredactie
Anita (0633), lay-out 
Karin (0356), interview   
Elsbeth (0671), artikelen, interview
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) en Paulie
(0783)
evenementen@letsnijmegen.nl  
 
Ledenbegeleiding en advies vraag/aanbod:
Maria (0169), Jelly (0598)  
ledenbegeleiding@letsnijmegen.nl
 
Cyclos: Karla (0559) en Anne Marie (0804)
cyclos@letsnijmegen.nl 
 
Website: Karla (0559, overdracht),
Anne Marie (0804) en Regine (0610)
webmaster@letsnijmegen.nl  
 
Facebook: Barbara (0672)
 
Mailinglists: Rolande (0326)  
moderator@letsnijmegen.nl 
Het adres van de mailinglist zelf is:
mailinglist@letsnijmegen.nl
 
Sluitingsdatum kopij 
1 juni en 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 de eurocontributie voor het
lidmaatschap. Die bedraagt € 7, € 12 of € 22
per jaar per persoon (afhankelijk van inko
men). Gezinsleden betalen € 5, € 8 of € 18
(afhankelijk van inkomen). Bij aanmelding na
1 juli bedraagt de eurocontributie 50%. Nieu
we leden betalen ook een eenmalig entreegeld
van € 2,50 (gezinslid € 1,25). Deze contribu
tie is om de onkosten te dekken die (nog) niet
in zonnen betaald kunnen worden, zoals het
drukken van de gids, visitekaartjes, kantoor
materialen en kosten voor evenementen.  
De contributie kun je overmaken op rekening
nummer NL14 INGB 0007631340 t.n.v. LETS-
Nijmegen, onder vermelding van je lidnum
mer en het jaar waarvoor je betaalt.
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Van de redactie
 
Door Carin (0621)
 
Beste Lets-leden, 
 
We beginnen aan een nieuw jaar en de vraag-
en aanbodlijsten in Cyclos zijn in september
j.l. ook vernieuwd. Heb je je vraag of aanbod
nog niet aangepast? Doe het dan alsnog. Mooi
om te weten wat we in huis hebben met elkaar.
 
We hebben ook weer twee nieuwe leden. Ook
als mensen geen lid meer zijn, valt er nog veel
te delen in onze regio: dat blijkt uit het inter
view met oud-lid Juul.
 
Maar ook elders: Maïta geeft ons een inkijkje
in hoe in Oekraïne mensen moed putten uit
systemen als LETS. Onze LETS-filosoof Yvonne
schrijft daar op haar manier ook over.
 
We wensen jullie weer veel ruilplezier en een
goed nieuwjaar. In mei is de sluiting kopij voor
het zomernummer. Graag hebben we dan ook
inzendingen van foto’s voor het binnenwerk
en de voorkant. Stuur je mooiste LETS-foto
gerust in!
 

 
 
Inhoud 
 
2.  Colofon
3.  Inhoud, redactioneel, nieuwe leden
4.  Van de kerngroep. Clarafonds helpt nog
steeds.
5.  I.M. Jacintha
6. (k)LETS-wandelcafé
7.  Interview met Marja van Baal
8.  Doen! Oekraïne
9.  Aanbod: holistic pulsen
9.  Interview met Marian
12. Strip
13. Interview met Juul
14. LETS-recept: veganistische kaas
15. Consumindercolumn
16. Zaden bibliotheek Hartert
18. LETS-boek
19. LETS-filosoof
20. LETS-actie voor jezelf en LETS
21. Gedicht: Vertel ons Henriëtte
22. Zonnenaanbod en -vraag januari 2023
24. Agenda

Actie voor iedereen

 Check je telefoonnummer en e-mailadres
in Cyclos en werk het zonodig bij. Of vul
je mailadres in, als dat nog niet in Cyclos
staat. Dan kun je makkelijker ruilen.
 

Onze lieuwe leden
 
Welkom Hans Beenhakkers (0806)
en Gert Overmaat (0807)
Veel ruilplezier!
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Van de kerngroep
 
Door Mariëlle (0750)
 
Alweer bijna een jaar achter de rug…. De tijd lijkt wel steeds sneller te gaan.
Zeker in deze crisistijd kan LETS heel welkom zijn. Laten we elkaar helpen!
 
Willen jullie allemaal controleren in Cyclos of jullie je vraag en aanbod er opnieuw in hebben
gezet? Het is fijn als we elkaar kunnen vinden en weten wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Dit geldt ook voor jullie adresgegevens in je profiel: graag wijzigen als dat nodig is.
 
We waren blij met de positieve reacties op onze oproep voor leden die taken willen doen/
overnemen. Er zijn de volgende aanpassingen:
Barbara (0672) houdt onze Facebookpagina bij.
Paulien (0614) doet de infopakketjes voor nieuwe leden.
Paulie (0783) helpt met de evenementen.
Anne Marie (0804) gaat helpen met de website en het administratiesysteem Cyclos.
Elsbeth (0671) gaat ondersteunen bij de PR.
Erna (0648) gaat de lay-out van de Zonnengids overnemen van Anita.
 
Plannen voor het komende jaar: iedere maand weer een (k)LETS-café, afgewisseld met een
borrel, ruilmarkt, ALV of zomerfeest op z’n tijd.
Als je hiervoor inhoudelijke ideeën hebt of je huis en/of tuin open wilt stellen, geef dat dan
aan Elisabeth (0612) door!
 
Hopelijk tot bij de nieuwjaarsborrel op zondag 15 januari a.s.
Voor nu wens ik jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2023!
 

Clarafonds helpt nog steeds!
Alweer twintig jaar geleden is Clara Bervoets, een heel actief LETS-lid, overleden. Zij heeft
haar hoge positieve saldo nagelaten voor goede doelen binnen en buiten LETS. Zo ontstond
ons eigen Goede Doelen Fonds, het Clarafonds.  Door donaties van (vertrekkende) leden
zitten er nog steeds veel zonnen in dit fonds.

Waarvoor kan het Clarafonds worden ingezet?
- Uit dit fonds kan vrijwilligerswerk worden betaald voor goede doelen buiten LETS. Je kunt
een persoon of non-profit organisatie vanuit het Clarafonds je zonnenkracht aanbieden.
- Individuele LETS-leden die (tijdelijk), als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of een operatie,
niet in staat zijn zonnen te verdienen, kunnen (eenmalig) met 25 zonnen uit het fonds
worden ondersteund.

Om een beroep op het Clarafonds te doen: mail je verzoek naar de kerngroep via kern
club@letsnijmegen.nl.
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               In memoriam 
 

Door Ineke B. (0229)
 
Jacintha 

Jacintha (0691) leerde ik kennen via LETS. Lang geleden kwam ze een keer bij mij thuis
strijken. Ze vertelde toen dat ze zich aan het verdiepen was in Chinese geneeskunde.
Omdat ik gezondheidsklachten had, ging ik later naar haar toe voor acupunctuur. Volgens
haar zou ik meer gebaat zijn met Chinese kruiden en ze verwees me door naar een kun
dige arts, waar zijzelf stage liep.
Daarna heb ik veel positieve effecten ondervonden van de behandelingen van Jacintha zelf.
Ook heb ik genoten van de fijne qi-gonglessen, die ze gaf bij IEWAN in Lent. Dit deed Ja
cintha met veel kennis en met humor. Volgens mij was ik de enige leerling die een deel
van de lessen in zonnen mocht betalen. Zij gaf die weer uit aan computer- en tuinhulp.
 
De laatste paar jaren van haar leven waren zwaar voor haar, zowel lichamelijk als geeste
lijk. Jacintha is op 9 augustus 2022 overleden. Haar acht broers en zussen hebben hun ‘
bijzondere, eigenzinnige en getalenteerde zus’, samen met de mensen die haar de laatste
tijd intensief hebben bijgestaan, begraven op Natuurbegraafplaats Koningsakker in Arn
hem.
 
Dank je wel, Jacintha, voor wat je voor mij en voor LETS Nijmegen betekend hebt.
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(k)LETS-wandelcafé
 
 
Door Paulien (614). Claartje (0091) maakte de foto’s.

 

Het is 8 oktober en heerlijk herfst- en terrasweer!
We ontmoeten elkaar op de parkeerplaats bij het Boscafé
De Zweef (voorheen Zweef Inn). Gekomen met fiets of
auto vanuit de wijde omgeving, zelfs vanuit Duitsland,
hebben we er allemaal zin in!

Een gele-paaltjesroute volgend, die een rondje om het
vliegveld maakt: zo lukt het om niet te verdwalen.
Helaas moet M. na een klein stukje alvast het terras opzoeken vanwege een blessure maar
gelukkig zien we haar daar na de wandeling terug.

Er wordt heel wat "afgekletst" maar vooral ook genoten van de mooie natuur.
De bomen zijn net aan het verkleuren, de eerste mooie herfstkleuren zijn
samen met de zon een genot om te zien. Ook zijn er vele paddenstoelen in
allerlei kleuren en maten. Onderweg worden veel foto's gemaakt en tamme
kastanjes geraapt: die avond al lekker van gegeten.
 

Op het terras is het even zoeken naar de perfecte plek maar dan heerlijk genieten, ook van de
zweefvliegtuigen die opstijgen en weer landen.

Een geslaagde zaterdagmiddag!
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Interview
Marja van Baal 
 
Door Karin (0365)
 
Creatieve duizendpoot
 
Zo moeder, zo dochter. Voor de Zonnetjesgids
van januari 2022 interviewde ik dochter
Saskia(0624). Een jaar later is moeder Marja
(0182) aan de beurt. Marja is één van de ou
dere LETS-leden, letterlijk en figuurlijk. Haar
leeftijd (75) en haar LETS-lidnummer (0182)
tonen dit aan. “Ik ben op de helft”, zegt Marja,
duidend op haar leeftijd. En wat LETS betreft:
“Elkaar helpen en met elkaar verbinden, zon
der afhankelijk te zijn van geld, dat spreekt
me aan. Ik was vroeger heel actief”.
Tegenwoordig heeft ze daar meer moeite
mee. Dat LETS steeds digitaler is geworden
helpt niet mee. Marja: “Ik zit niet op de mai
linglijst, en daardoor krijg ik veel berichten
niet mee. De Zonnetjesgids vind ik heel leuk,
die spel ik van voor tot achteren uit. Die zou
ik wel 4x per jaar willen krijgen. Bijeenkom
sten waar ik andere LETS-ers kan ontmoeten,
haal ik ook uit de gids. Maar tegenwoordig is
de activiteit vaak al geweest tegen de tijd dat
ik de gids ontvang. Ik ben, ook door corona,
al jaren niet meer geweest.”
Er is nog een reden waarom Marja minder
actief is geworden. Marja: “Ik heb moeite om
mensen op te bellen en om hulp te vragen. Ik
heb vroeger gewerkt als verpleegkundige en
vind het veel makkelijker om hulp te geven
dan zelf hulp te krijgen.”
Toch kan Marja wel hulp gebruiken en ook
heeft ze zelf veel te bieden. Marja: “Ik ben heel
creatief: naaien, breien, tekenen, knutselen,
ik kan hierbij advies geven en ik heb veel
materiaal hiervoor. Ik ben vrijwilliger bij de
kledingbank, waar ik o.a. kleding repareer. Ik
ben Feldenkraisdocent en geef les bij De Op
stap. Feldenkrais is een houdings- en bewe
gingsmethode waar je lenig bij blijft. Ik ben
hooggevoelig en heb vanuit dit talent een
praktijk: Circle of Love, waarin ik intuïtief
behandelingen geef.
 

 

 

Ik ben actief in allerlei bewustzijnsgroepen,
zoals Connecting Consciousness. Deze groe
pen willen een nieuwe wereld neerzetten
vanuit verbinding met elkaar en elkaar helpen,
net als bij LETS. Ik ben bezig met soevereini
teit, o.a. geïnspireerd door het boek ‘De soe
vereine mens’ van Robert Boerman en Luca
van Dinter. Verder hou ik van puzzelen en
spelletjes.
Mijn aanbod bij LETS is naaiwerk, zoals kle
dingreparatie, broeken korter maken of iets
(creatiefs) naaien, bijvoorbeeld kinderspeel
goed of een meditatiekusssen. Ik kan sokken
breien.  Ik geef massages, houdings- en be
wegingsadvies, reiki en healing.  Ik heb aller
lei stekken van planten en kan advies geven
bij wecken en jam maken. Ik kan conversatie
les geven in het Engels.
Mijn vraag is vooral tuinhulp. Hardnekkig
onkruid verwijderen, een perkje maken voor
blauwe bessen, fruitbomen snoeien. Gaatjes
boren in het plafond. Computerhulp.”
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Doen!
 
Door Maita van der Mark (0774)
 
Oekraïne is dichterbij dan je denkt
 
‘Wat neem je weinig kleren mee!’ zei mijn man, toen ik mijn koffer aan het pakken was voor
opnieuw een werkreis naar Oost-Oekraïne in juni 2019. ‘Lieverd, het is daar nu hartstikke
warm!’. ‘Oh, ja’ zei mijn man, ‘ik blijf maar steeds denken dat het daar altijd winter is en
mensen in bontmutsen rondlopen’. Het is niet gek dat de meeste Nederlanders dit beeld
hebben. Hoeveel kregen we nu te zien over dat land voor de oorlog? Over de mensen, hun
cultuur, natuur en dagelijks leven? Nauwelijks of niets. Er is mij gevraagd iets te schrijven over
wat wij kunnen betekenen als LETS-ers en vanuit het gedachtegoed van LETS.
 
Ik heb in de periode 2016 – 2019 gewerkt in kleinere steden in Oost-Oekraïne namens de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten binnen ontwikkelingsprojecten. De projecten richtten
zich op de samenwerking tussen gemeenten, lokale vrijwilligersorganisaties en Burgerraden.
Deze gemeentes vingen in 2014 vluchtelingen op vanuit de Donetsk- en Luganskregio’s toen
deze werden bezet met hulp van het Poetinregime.
De oorlog van nu raakt me diep. Veel van de stadjes waar ik gewerkt heb en relaties heb op
gebouwd liggen nu in puin en vrienden en collega’s zijn (opnieuw) gevlucht. Gevoelens van
machteloosheid heb ik zeker ervaren. Maar ik weet ook uit contacten met mijn vrienden, dat
zij zich moreel enorm gesteund voelen als wij ons meer verdiepen in hun cultuur. Dat ten
eerste. Dit omdat het Poetinregime er alles aan doet om hun eigen bevolking en de wereld wijs
te maken dat die niet bestaat; dat Oekraïners een soort Russen zijn en het Oekraïens een
dialect van het Russisch.
Daarnaast kan ik jullie vertellen dat heel veel Oekraïners al vele jaren actief zijn met het ge
dachtegoed van een circulaire economie, met natuurbescherming, met afval scheiden, met het
stimuleren van aanleg van fietspaden, met burgerparticipatie. En dat ze veel meer handarbeid-
vaardigheden hebben dan wij, omdat deze nog stevig worden onderwezen op scholen. Er zijn
veel vrijwilligersinitiatieven. Nu is alles gericht op het zo goed mogelijk doorkomen van de
oorlog.
 
Veel van die vrijwilligersinitiatieven hebben echter al hun blik gericht op de toekomst, ná de
oorlog. Zij houden zich vast aan wensen en dromen hoe Oekraïne beter terug te bouwen als
er weer vrede is. En daarin kunnen wij ook wat betekenen, hoe klein de bijdrage ook lijkt. Als
je actief bent in een andere organisatie als LETS, leg dan contact met je Oekraïense tegenhan
ger en vraag hoe je hun organisatie kunt ondersteunen. Of nodig een spreker uit voor een
bijeenkomst via het netwerk ‘Nijmegen4Ukraine’ op Facebook.
We kunnen in onze ruilkring Oekraïense vluchtelingen als groep lid maken of vanuit ons Cla
rafonds steunen, hen uitnodigen op onze zomermarkt en kerstmarkt en hen zonnetjes doneren,
zodat ze iets kunnen kopen. Ze kunnen ook iets verkopen en zo zonnetjes krijgen. Of we
kunnen de Oekraïense gemeenschap vragen op onze bijeenkomsten muziek te maken. We
kunnen zonnetjes doneren aan Poolse LETS-kringen. Daar worden enorm veel vluchtelingen
opgevangen. Dit zijn zomaar wat ideeën die bij mij opkomen.
 
Hopelijk inspireert dit jullie tot weer andere activiteiten. Wil je hier over doorpraten, mail me
dan op maitavandermark@gmail.com. Namens de Oekraïners: djákuju, dank je wel!
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LETS-aanbod
 
 
Holistic pulsen

Door Anne (0741)
 

Ik heb een workshop Holistic Pulsen gedaan en
was bijzonder verrast door het effect. Ik had er
weleens van gehoord en dacht: dat is een mooie
aanvulling op de massages die ik geef. Maar bij
massage ga je langs lichaamsdelen en holistic
pulsen is een totaalervaring.
Bij Holistic Pulsen word je gewiegd door het
lichaam, dat ontspannen languit op tafel ligt, in
beweging te brengen. Je lichaam bestaat voor
75% uit vloeistof. Alles komt door de constant
wiegende beweging tot op celniveau in ontspanning.
 
 
Mede door de zachte ritmische benadering ontstaat de mogelijkheid tot overgave. De noodzaak
voor weerstand wordt steeds kleiner. Spanningen die diep liggen in zowel het fysieke, menta
le, spirituele als emotionele lichaam komen op een heel organische natuurlijke manier vrij. Het
bevordert de doorstroming en het zelfgenezend vermogen, het maakt los wat vast zit. Ritmisch
bewegen verbindt je met een soort oertroost; als kind ben je waarschijnlijk gewiegd in de
armen van je ouders
als een instinctieve reactie op de behoefte aan geborgenheid en troost. De golfbeweging
herinnert je eraan dat alle leven ooit ontstaan is uit zee.
 
Tijdens onze jeugd zoeken we ritmische bewegingen op in dans, zang en muziek: schommelen,
wippen, et cetera. Wiegjes, schommelstoelen, waterbedden en hangmatten zijn stuk voor stuk
gericht op de ervaring van het wiegen. Het is een beweging die jouw lichaam heel snel en diep
herkent en ontspant. Het is heilzaam bij stress, emotioneel trauma, burn-out, fibromyalgie,
pijn, et cetera.
 
Het creëert bewustzijn en acceptatie. Alles is goed. Niets moet. Het mag zijn zoals het is. Ik
wil het graag oefenen bij anderen en nodig je uit contact op te nemen als je het eens wilt er
varen: zonnetjes naar eigen inzicht.
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Interview 
Marian Kemperman 
 
Door Elsbeth (0671)
 
Vandaag ben ik op bezoek bij een LETS-lid dat
woont in een woongroep. Dat is op zich niet
zo bijzonder, maar ik weet pas dat dit een
woongroep is, als zij het tijdens het gesprek
vertelt. Ze woont in ‘De Vonk’ een woongroep
voor bewoners vanaf 50 jaar. Inmiddels be
staat deze gemeenschap 28 jaar. Marian
(0532) woont hier 8 jaar.

 
Nu we het toch over jaartallen hebben: ‘Hoe
lang ben je nu lid van LETS?’ 
‘Ik wist dat je dat zou gaan vragen, maar ik
weet het niet. In ieder geval meer dan 10 jaar’.
Ze is lid geworden toen ze ziek werd en ze
een grote tuin bij haar huis te onderhouden
had. ‘Als je praktische vragen hebt en niet veel
geld hebt, dan is LETS de oplossing’, vertelt
ze. Ook de ideologische invalshoek van LETS
spreekt haar aan. ‘Dus als ik wel geld had
gehad, dan had ik het ook gedaan.’ De gelijk
waardigheid en diversiteit binnen de club
spreken haar aan.

Ze is geboren in Enschede en heeft daar ook
de HBS afgerond.
Voor de opleiding van secretaresse bij Schoe
vers is ze naar Arnhem verhuisd, vervolgens
kreeg ze een secretaresse- en administratieve
baan bij een welzijnsinstelling in Enschede.
Omdat er veel vrienden naar Groningen ver
huisden heeft ze overplaatsing aangevraagd
en dat lukte. Ze raakte geboeid door het
welzijnswerk en koos er zo voor om een
dagopleiding sociaal cultureel werk te gaan
volgen. Als hobby heeft ze toen ook jeugdthe
ater gedaan, zoiets als Kwatta.

Toen ze afstudeerde kon ze geen baan vinden
in Groningen. Haar partner vond een baan in

Nijmegen en zo is ze in deze stad terechtge
komen, waar ze na verschillende uitzend
baantjes - welke goed waren om ook de stad
te leren kennen - aan de slag is gegaan in het
clubhuiswerk van de Rozenbuurt.
Door de wisselende diensten van het werk van
haar en haar partner koos ze ervoor om tijde
lijk op vastere uren te gaan werken, als admi
nistratief medewerker. ‘Na een scheiding met
een lange nasleep begon het toch weer te
kriebelen en heb ik mij omgeschoold tot
loopbaanadviseur/trainer’. 
Hier is ze nog vele jaren actief in geweest.
 
Op het moment biedt ze niet actief iets aan
bij LETS. In haar vorige huis had ze een grote
tuin en daardoor ook veel gereedschap. Dat
heeft ze vaak gedeeld voor zonnetjes.
Daarnaast heeft ze ook geholpen met het
schrijven van sollicitatiebrieven. Als loop
baancoach heeft ze daar ook veel ervaring
mee.
 
Helaas is ze ziek geworden en daarna heeft
ze ook nog een ongeluk gehad waardoor ze
kleiner is gaan wonen. Sindsdien heeft ze geen
tuin en geen huisdieren meer.
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Toen is ze gaan oppassen op katten en vogel
tjes van leden die op vakantie waren, voor
zonnetjes.
Door de verhuizing heeft ze ook veel minder
zonnen nodig, want er is geen tuin meer om
te onderhouden. Het scheelt ook dat ze een
handige zoon heeft voor de klussen in haar
huis. Doordat ze in een woongroep woont, is
ondersteuning ook nooit ver weg. ‘In een
groep regel je makkelijker iets dan in een
straat’.
 
Zelf was ze ook geen onverdienstelijk klusser.
Omdat ze alleenstaande moeder was heeft ze
zichzelf veel klusvaardigheden aangeleerd.
Door haar ziek zijn heeft ze wel moeten leren
om geduldig te zijn.
Een kastje hangt niet direct wanneer je het
wilt. ‘Soms duurt het drie maanden voordat er
iemand tijd heeft’.
 
Ze vertelt dat ze door het ongeluk en haar
ziekte veel minder energie heeft maar dat ze
zich, waar ze kan, inzet voor maatschappelij
ke initiatieven. En ze heeft sinds drie jaar een

kleinzoon, waar ze heel blij mee is en voor
wie ze graag haar energie bewaart.
 
We komen in gesprek over het aantal leden en
hoe we LETS meer op de kaart kunnen zetten.
Ze denkt dat mensen weerhouden worden,
omdat het best lastig is om aan de slag te gaan
als je niemand kent. Veel mensen worden lid
door hun netwerk en het is niet gemakkelijk
te ontdekken wat je te bieden hebt.
Als je wat langer lid bent, leer je mensen en
hun activiteiten kennen en wordt het ruilen
makkelijker.
 
En dat LETS meer is dan enkel een ruilkring
blijkt wel uit het verhaal hoe ze kennis heeft
gemaakt met woongroep ‘De Vonk’.
Toen ze pas kort bij LETS was, kwam Piet haar
helpen als tuinman. Hij woonde toen in deze
woongroep. Door de verhalen die hij vertelde,
raakte zij geïnteresseerd en Piet nodigde haar
uit om te komen kijken. En het toeval wil dat
ze nu in de woning woont waar Piet heeft
gewoond.
 
Dat ze een hart voor de vereniging heeft blijkt
ook uit haar deelname aan de kerngroep. ‘Was
het 2013?’ vraagt ze zich af. Samen met Anita
heeft ze in de werkgroep evenementen geze
ten: dat was heel leuk.
 
Getwijfeld of ze haar lidmaatschap zou opzeg
gen heeft ze nooit. Ook al maakt ze er niet
meer zoveel gebruik van als vroeger.
Ze steunt graag het idealistische initiatief.
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Interview
Met  Oud Letser Juul Adang (0042)
 
Door Barbara (0672)
 

Mensen meerwaarde geven 
 
Ik zoek Juul op in Wijchen. In een anti-kraak
pand is Juul nu bezig met diens stichting,
butterfly-upcycling, waarover straks meer.
 
Vertel iets over jezelf voor de nieuwe Letsers.
Ik ben Juul en altijd al bezig geweest met
duurzaamheid: spullen en diensten ruilen,
cadeaus maken van herbruikbare materialen.
Door een chronische ziekte kreeg ik niet de
kans om op de reguliere arbeidsmarkt mijn
talenten te ontdekken en heb dat o.a. bij de
LETS kunnen doen. Maar Lets in Wijchen is niet
zo actief en reizen naar Nijmegen kostbaar.
Ik heb ruim twee jaar bij een kringloopwinkel
gewerkt. Daar zag ik veel herbruikbare dingen
in de containers verdwijnen. Ik wilde daar wat
mee doen en mocht boven die winkel, tijdens
de corona lockdown, afgekeurde spullen up
cyclen, repareren en restylen voor verkoop.
Ik kon hier zowel mijn vaardigheden als mijn
eigenwaarde vergroten. Nu het fysiek beter
gaat, heb ik de studie activiteitenbegeleider
weer opgepakt en ben ik bezig met het pro
ject: Onbeperkt Ondernemen, mensen met
een handicap worden gekoppeld aan onder
nemers met een handicap.
 
Maar het is voor jou geen kwestie van
recyclen?
Nee, niet alleen spullen een meerwaarde
geven, maar ook mensen. Met mijn stichting
wil ik mensen met begeleidingsbehoefte de
mogelijkheid geven om vaardigheden te
leren, waarmee ze later op de arbeidsmarkt
uit kunnen stromen.
Wij willen werken met het leermeester- gezel-
leerling principe. Gepensioneerden die hun
vaktechnische vaardigheden overdragen,
zodat de cliënten ontdekken, waar hun talent
ligt. De psychosociale begeleiding wordt ge
daan door een beroepskracht, die zich bezig

houdt met de leerdoelen en rapportages. De
cliënten zelf meenemen in het ontwerppro
ces. Hun dromen waarmaken, dat is waar ik
ze bij wil helpen.
Een meubelwebwinkel doneert bedrijfsrestan
ten. Als zij het naar de stort brengen, kost het
hen geld. Wij halen het gratis op. De producten
die we maken, willen we verkopen via winkel
Pronk.
 
Wat heb je nodig om dit groter te laten
worden?
Een ruimte om het vaardigheidscentrum in te
richten. Ik zit nu tijdelijk in een slooppand,
zonder stroom en gas. Dan kunnen we echt
mensen gaan plaatsen. Bijvoorbeeld arbeids
migranten, die in de tijd dat hun diploma's
hier niet geldig zijn, hun vaardigheden kun
nen uitbreiden en inburgeren. Een hamer is
overal een hamer. Technieken zijn universeel.
Verder zijn we als stichting opzoek naar extra
bestuursleden.
 
Hoe zouden Letsers kunnen helpen?
Ja, mensen zijn altijd welkom met hun kennis
en vaardigheden.
 
Wie of wat inspireert je?
Meubelmaker Bruce Faulseit, geboren zonder
rechterhand, is een grote inspiratie voor mij.
Wil je meer weten? Op www.butterfly-upcy
cling.nl vind je, naast informatie over Juul’s
missie, foto's van de producten die Juul maakt.
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LETS Recept
Door Carin (0621)
 
 
Veganistische kaas 
 

 
In de afgelopen
periode kreeg ik
via LETS meer in
formatie over het
maken van vega
nistische kaas. In
teressant om met
iedereen te delen

misschien. Vooral omdat de veganistische
groothandel voor hulpmiddelen gewoon in
Malden is gevestigd. Goed bereikbaar dus. En
mooi dat het er is.
 
Natuurlijk kun je tegenwoordig al vegetari
sche en veganistische kaas kopen, maar zelf
maken is ook interessant. Je hebt er niet veel
voor nodig.
 
Verse cashew  kaas
 
Een lichte en frisse kaas met een zachte bite
 
Ingrediënten
 
300 g cashews, een hele nacht geweekt
330 g water
1/8 theelepel mesophilic of kaas starterscultuur
½ theelepel Vzyme
Zout naar smaak
 
Benodigdheden
 
Blender
Kom
Een kaasvorm of kaasdoek
 

 
 
 
 
 
 
Recept
 
Kook de geweekte cashewnoten een paar
seconden om ze te pasteuriseren (optioneel).
Knijp het vocht uit de noten

Blend de noten met 330 g water totdat de
massa zacht is. Check of de temperatuur lager
is dan 40 ̊ C. Voeg de Vzyme toe en meng het.

Doe het mengsel in een kom.

Zorg dat de temperatuur tussen de 20 ˚C en
25 ˚C is. Spenkel dan het mengsel van de
mesophilic culturen over het mengsel en laat
het vijf minuten staan. Roer daarna goed.

Ook is het mogelijk om wat extra zout of
kruiden toe te voegen.

Om de kaas  te vormen kun je het in een vorm
of doek doen.

Laat het 2 uur rusten bij kamertemperatuur
en plaats het minstens 10 uur dan in de
koelkast om te laten fermenteren en hard
worden.

De kaas blijft goed tot 4 dagen na het berei
den.

https://www.veggiedeli.nl/webshop/kaasvervangers/vegetus-veggiedeli-starterskit-vegan-
kaas-maken
 
www.vegetus.nl
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Consumindercolumn
 
Door Ineke B. (0229)
 

Tips voor een
warme winter
 
Op de centen letten is
voor veel mensen deze
winter helaas bittere
noodzaak geworden.
Met de gestegen ener
gieprijzen en de dure

dagelijkse boodschappen. Hoe is het met
jullie reserves? Hopelijk helpen mijn tips jullie
de winter warm door te komen.
 
Een mooi initiatief is Heat en Eat: horecagele
genheden bieden zich aan als plek waar je
warm kunt zitten, zonder iets te hoeven be
stellen. Op de www.heatandeat.nl vind je alle
locaties. In Nijmegen zie ik op dit moment
alleen nog maar Yoghurt Barn in de Lange
Hezelstraat staan.
 
Voor mensen, die door hun energie en centen
heen zitten, bieden meerdere organisaties
vaker soep of een andere warme hap aan. Huis
van Compassie (0775) biedt samen met Quiet
Nijmegen elke werkdag een warme hap aan
tot eind maart 2023. Ook LETS-leden zetten
zich daarvoor in, als vrijwillig kok of food
supplier. Huis van Compassie heeft een aan
vraag ingediend bij het Clarafonds voor extra
zonnen. Zonnendonaties via Cyclos blijven
welkom. Kun jij ook wel een beetje gezellig
heid en/of een extra warm maaltje gebruiken
deze winter? Welkom op de Vlietstraat 20 B,
randje Hees. Volg de socials van Huis van
Compassie Nijmegen voor de laatste info.
 
Bij wijkcentrum Dukenburg zag ik in de weg
geefkast pakken maandverband staan. Tegen
de menstruatiearmoede zijn de MUP’s (Men
struatieproducten Uitgifte Punten) opgezet,
waar vrouwen en meiden gratis tampons en
maandverband kunnen halen.

Op de website van het Armoedefonds staat
het overzicht van alle plekken met een MUP.
 
Warme winterkleding is ook fijn. Bij Zeeman
XL op de Sint Jacobslaan kun je nette en
goedkope tweedehands kleding vinden.
Samen met Het Goed organiseren ze deze
‘resale’ op rekken achter in de winkel. Kennen
jullie Kilokilo Vintage op de Burchtstraat al? Je
betaalt daar per gewicht. Een collega scoorde
daar een mooie blouse voor €3.
Zelf kocht ik degelijke sloffen in de herfst om
de hele winter thuis te kunnen dragen. Ook
zet ik de verwarming een uur voor slapen gaan
al lager. Voor in bed is een medemens lekker
warm om tegenaan te kruipen. Is die niet in
de buurt? Investeer dan in een ouderwetse
warmwaterkruik.
 
Tip van Sylvia (0321): Bij de Hollandse Een
heidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HE
MA) op de Grote Markt verkopen ze leuke
kruiken met zak in de vorm van een (was)beer.
Voor een warme en gezellige winter!
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Doen! 
 
 
Door Esmeralda (0782)

Zadenbibliotheek Nijmegen Hatert 
 

In de vorige Zonnengids heeft Ineke al ge
schreven over het fenomeen zadenbiblio
theek. De zadenbibliotheek Nijmegen in Ha
tert was toen al bijna klaar om van start te
gaan, dus kan ik hier mooi op inhaken.
 
Sinds 2 november 2022 is de zadenbiblio
theek Nijmegen-Hatert een feit. Ze is te vinden
aan de Couwenbergstraat 20 in de gewone
bibliotheek. Het is iets waar ik echt blij van
word en ik schrijf er dus graag een stukje over
om jullie hopelijk ook te inspireren.  Mijn zus
attendeerde mij op het bestaan van zadenbi
bliotheken. Sinds we allebei moestuinieren
delen we zulke informatie met elkaar en
samen bezochten we de zadenbibliotheken
van Woudenberg en Leusden.

Ik was er gelijk enthousiast over en in Nijme
gen was nog geen zadenbibliotheek. Hoe leuk
zou het zijn om zoiets in je buurt te hebben?
Na overleg met de opbouwwerker van Hatert
en de medewerkers van de bibliotheek van
Hatert gingen we aan de slag... Maar wat is
een zadenbibliotheek nu precies? De zaden
bibliotheek komt oorspronkelijk af van de
stichting zadenbibliotheek Fryslân die nu
zadenbibliotheek Nederland heet. Over het
hele land zijn inmiddels al meer dan 60 za
denbibliotheken hieruit ontstaan en nu is er

dus ook een in Nijmegen. De andere locaties
kun je ook vinden op hun website: www.za
denbibliotheeknederland.nl.

Een zadenbibliotheek is een verzamelplek
waar je kosteloos bloemen, kruiden en groen
ten kunt “lenen”. Je stopt ze thuis in je tuin of
in een pot op je balkon. Je laat ze groeien,
bloeien of je oogst ervan, maar zonder kunst
mest of bestrijdingsmiddelen te gebruiken. In
het najaar verzamel je van je sterkste plant
zaden en een deel daarvan breng je terug naar
de zadenbibliotheek. Zo blijft de collectie
zaden in de zadenbibliotheek actueel en ho
pelijk ook uitgebreid.

 
De zadenbibliotheek is voor iedereen gratis
en je hoeft geen lid te zijn van de gewone
bibliotheek. Het is gebaseerd op 100% ver
trouwen. Op deze manier kan iedereen die dat
wil, beschikken over “onbewerkte” zaden.
Daarnaast wordt kennis over zaden gedeeld
en er wordt een collectie biologische, gif- en
genvrije zaden opgebouwd. Wanneer mensen
hun ervaring over de zadenbieb met elkaar
delen, wordt deze hopelijk verspreid onder
een grote groep mensen en kunnen al deze
mensen met iets heel kleins - een zaadje, een
beetje zand en wat water - ontdekken hoe leuk
het kan zijn om zaden te laten ontkiemen en
groeien, de planten te verzorgen en uiteinde
lijk weer zaden naar de bieb te brengen.

Voor de zadenbibliotheek in Hatert is een
bijdrage verkregen uit het budget wijkactivi
teiten/ bewonersinitiatieven van de gemeente
Nijmegen. Hiermee konden we het startpak
ket Plus aanschaffen bij de zadenbibliotheek
Nederland. Dat er sinds twee jaar ook een
buurtmoestuin in de wijk is van waaruit we
zaden verzamelen en naar de zadenbiblio
theek overbrengen, maakt dat we op dit mo
ment aardig wat zaden uit te delen hebben.
Dus kom vooral een kijkje nemen….
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Verder is er een map in ontwikkeling met
basisinformatie over makkelijk en moeilijk te
zaaien bloemen en groenten. Daar zijn ook
foto’s van succesvolle exemplaren aan toege
voegd. Voor mensen die nog geen enkele er
varing hebben met zaaien, kan het lastig zijn
om een keus te maken uit de zaadjes. Zo
hopen we het allemaal nog makkelijker en
laagdrempeliger te maken.  Zelf vind ik dit
initiatief vooral zo mooi, omdat we zonder al
te veel gedoe een positieve bijdrage kunnen
leveren aan bewustwording over natuur en
klimaat, biodiversiteit en mee kunnen helpen
met het groener maken van onze wijken en
omgeving.  

Mocht je enthousiast zijn geworden en zaden
willen brengen of halen, kijk op deze link voor
de openingstijden van de bibliotheek:
https://www.obgz.nl/openingstijden/gids/de
tail.279874.html/bibliotheek-hatert/
 
Heb je hele grote hoeveelheden zaden dan
kun je me beter even mailen:
E.Borgdorff1@kpnplanet.nl.
Als je een keer wilt helpen met het aanvullen
van zakjes, ook dan graag een mailtje.
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LETS-boekentip

Door Anne Marie (0804)

Fatima’s Hand 

Ik heb dit jaar een thriller gepubliceerd en deze bied ik aan via de LETS-kring.
Hieronder een korte beschrijving:

De moord op Ibrahim Al Fawzi en de vondst van een voodoo-popje ontketenen een reeks
surrealistische en gewelddadige gebeurtenissen. De politie staat voor een raadsel en het lukt
rechercheur Afalkay Al Fayed niet om in zijn eentje de dader te vinden. Zonder het van elkaar
te weten, houden vier personages uit verschillende werelden een puzzelstukje van de waarheid
in handen. Deze leiden allemaal naar de hand van Fatima. Fatima’s hand is een kleurrijke
thriller met occulte invloeden. Het leest als een spannende reis, die begint in Findhorn en via
Arnhem, Ibiza, Marrakesh, de Sahara en Port-au-Prince weer eindigt in Arnhem.

Productinformatie: gekleurde paperback kaft, 256 pagina’s, binnenwerk zwart-wit met illustra
ties. Illustraties en artwork door Brenda Beek, foto achterkant door Manon Bruininga.

ISBN: 9789464373578

Wil je meer weten over mijn thriller, recensies lezen of het eerste hoofdstuk gratis als PDF
ontvangen? Kijk dan op https://fatimashand.nl

Wil je hem bestellen en betalen met LETS-zonnetjes, kijk dan op Cyclos en typ bij producten
op ‘Fatima’s Hand’ of zoek op mijn deelnemersnummer 0804.
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Lets filosoof
Yvonne, I.M.M. Weekers  (0402)

Waar gaat het naartoe met de wereld
(c.q. de aardbol)

Ik wil hier graag iets schrijven over de univer
sele problemen die op het moment (in termen
van een languitgestrekt tijdsperspectief)
spelen in de wereld: op het vlak van politiek,
individuele mensen, ecologische teloorgang,
godsdienst en oorlogen om macht.

Dit zijn de speerpunten die het wereldbeeld
van menig mens kunnen verstoren:

Individuele mensen
Ieder mens heeft tegenwoordig te maken met
de achteruitgang van het ecologisch even
wicht. Dit is voelbaar in de krachten die wer
ken in de natuur, met overstromingen, hitte
golven, aardbevingen et cetera. De mensen in
Groningen lijden hier op een onevenredig
onrechtvaardige wijze onder. De politiek
probeert er wel iets aan te doen, maar voor
hoelang,. Totdat het probleem met het gas is
opgelost. Dat kan nog jaren duren, gezien de
oorlog in Oekraïne, waarbij de gastoevoer
wordt afgesloten. Positief bericht is wel dat
‘dankzij’ de oorlog in Rusland en Oekraïne de
bewustwording voor alternatieve vormen van
energieopwekking is toegenomen: Elektri
sche auto's worden binnen afzienbare tijd
goedkoper, omdat de benzine nu zo duur is
geworden; windmolens en zonnepanelen
worden gangbaarder. Dat is allemaal goed
voor het milieu: een secondaire winst van de
oorlog, maar dat slaat natuurlijk nergens op:
moet eerst  het kalf verdronken zijn, voordat
de put gedempt wordt? We hadden al 20 jaar
geleden met alternatieve energieopwekking
moeten beginnen.

Ecologisch evenwicht en politiek
Volgens Greta Thurnberg heeft de politiek
gefaald in het verhelpen van de verstoringen
van klimaatverandering, maar het is niet al
leen het falen van de politiek, volgens mij.
Ook de krachten die in de samenleving spelen

met opruiende acties (bekladderen van kunst)
is een uitvloeisel van de slechte voorlichting
door de overheid over wat er speelt: Shell met
zijn streken et cetera. Welk mens kan dit nu
nog begrijpen en volgen. De overheid zou
goede voorlichting moeten geven. Dat is ook
politiek, maar niet helemaal alleen, want er
zijn ook veel goede burgerinitiatieven die een
steentje bijdragen aan een goede voorlich
ting.

Oorlogen om macht en politiek
De oorlog in Rusland en Oekraïne laat weer
opnieuw (na de 1e en 2e  wereldoorlog) zien
hoe grootmachten en bureau-en autocratieën
hun wil willen opleggen aan de mensen, om
macht uit te kunnen oefenen: Het  'landje pik
'in Oekraïne met alle gevolgen voor de wereld
en de aardbol is hier weer een voorbeeld van.
 Ik heb het ook over de aardbol, omdat zelfs 
met nucleaire wapens gedreigd wordt. Dat
zou catastrofaal zijn.

Theologische standpunten
Er is ook veel oproer in de kerken: gaan we
de strijd aan met Goed en Kwaad? En wat zegt
de Bijbel, wat zeggen de moslims, en andere
gelovigen? Overal is strijd te bekennen. Is dit
de laatste dag, de  dag des oordeels?  Ik hoop
dat de mens een tweede  kans krijgt van God
en van de natuur.

Ik wens jullie een mooie winter toe met de
hoop dat het een koude winter wordt. Met
sneeuw en ijs.  Dat zou goed kunnen zijn
tegen de opwarming, hoewel het klimaat al
drastisch veranderd is.
 

19Januari 2023



Doen!
 

Kom in actie voor jezelf en LETS
 
Door Carin (0621)

Beste LETS-leden,

Op deze laatste pagina wil
len 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:

* We hebben kamers gezocht
voor nieuwe studenten.
* We gaven elkaar theaterkaartjes.
* Er was een walnotenboom in de aanbieding en iemand zocht grote halve walnoten om
kaarsbootjes van te maken.
* Er werd hulp gezocht voor het huishouden en de tuin.
* We konden onze zonnen besteden op de herfstmarkt bij Eikpunt.
* Er werden een rotanstoel en een ergonomische knie-/rugstoel aangeboden.
* Ook een damesfiets ging snel van de ene naar de andere hand.

Op 1 september zijn alle advertenties in Cyclos verwijderd . We hadden tot 1 decem
ber 2022 de tijd om je vraag en aanbod opnieuw in Cyclos te zetten. Maar ook nu
kun je daar natuurlijk nog mee aan de slag. Mocht je hierbij hulp nodig hebben,
vraag dat dan aan ons (informatie@letsnijmegen.nl, 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, zowel diensten als spullen: ......................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ik kan goed spullen of hulp gebruiken voor zonnen: .......……………….....................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

(schrijf je vraag en aanbod gerust in Cyclos)
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Gedicht
 
Vertel ons Henriëtte 
 
 
doen we wakker geschrokken nu

vrede zonder vuur af als een lege

alliteratie van politieke pacifisten?

werk ik aan strafregels

met mijn hoop dat die ene bom

onze veilige huizen voorbij zal gaan?
 

Henriette, we wachten de

overwinning van jouw zachte

krachten met een zwaar gemoed

wanneer kunnen in schuilkelders

angstvallig omklemde kinderen

weer elke dag buiten spelen?
 

waar, wanneer is jouw

peilloze ‘in ’t eind’?

is het
 

waar kommen soep staan

voor schuilende keldermensen

te moe om van het alarm

nog te schrikken

waar een kunstenaar hun

zuchten vangt ook de kreten

deze in zijn eigen kom tot

verbeelding laat inkoken?
 

waar in de vechtpauze de kom

op zolder wordt gekeerd

de brij gedroogd, bij de eerste

barst de brokken gelezen

dat ze straks terug in de kelder

als clowneske jongleurs van

zijn pen zullen springen

dat iedereen dan lacht?

 
Door © Liesbeth Ulijn

 
"Hier geplaatst met de verzekering dat er verder niets met de gedichten gebeurt zonder
de  toestemming van Liesbeth Ulijn. Binnenkort staat het ook in haar nieuw te verschijnen
bundel." 
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              ZONNEN AABNOD EN VRAAG        januari 2023

AANBOD
00 - 03 - uitgaan-wandelen

0286 Wandeling, uitgaan e.d.

01 -12 - oppassen, verzorgen

0286 Katten knuffelaar ster, verzorgster,
oppas. Bezoek aan dierenarts.

01 -13 - tuinieren

0225 Snoeien en rooien van bomen, ketting
zaagwerk.

02 -24 - reparatie/onderhoud

0332 Klusjes in huis

02 -25 - vervoer

0169 Vervoer met zuinige Toyota Prius, 5-pp
0332 Vervoer
0356 Vervoer/ auto te leen
0648 Vervoer met auto, met chauffeur

03 -32 - tweedehands

0229 Leesmap met vijf tijdschriften van het
seizoen
0286 Kleding die ik niet meer draag. In goede
staat. Mt 40. Zon in overleg

03 -35 - lenen, ruilen, huren

0332 Glazen te leen

04 -42 - boodschappen

0286 Boodschappen doen voor jou.

04 -43 - kleding en schoeisel

0331 reparaties aan kleding /gordijnen
0331 hulp bij wegwijs worden op jouw
naaimachine

04 -45 - schoonmaken

0671 Schoonmaken

04 -46 - wassen en strijken

0633 Strijken. Thuis of uit.

04 -47 - overig

0356 Organizer: hulp bij ordenen en oprui
men van spullen of administratie

05 - 52 - eten, catering

0332 Afrikaans maaltijd/catering

05 - 57 - creativiteit

0091 fotografie
0804 Thriller Fatima's Hand

06 -62 - massage

0614 Ontspannende zachte (olie) massage

06 -66 - esotherie

0091 I -Tjing consult

06 -67 - ontspanning en groei

0091 Aura-reading

06 -68 - therapie

0091 Aura-healing

07 -76 - overig les, training

0633 Ondersteuning Engels.

08 -82 - bouw en onderhoud

0401 Boren in harde plafonds en of muren.

08 -87 - klussen

0807 All-round klusser

08 -88 - overig

0671 Koelbox te leen
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09 -92-1 - computers

0169 Advertenties op internet plaatsen, incl.
foto?s
0804 Teksten en virtuele assistentie

09 -93 - kantoordiensten

0356 Administratieve hulp
0545 Administratie & Belasting

09 -94 - LETS helpen

0286 Gastvrouw voor verjaardag, feestje en
Lets.
0286 Lets Helpen.
0356 LETS helpen bij organisatie, administra
tie, financi?n

VRAAG
03 -32 - tweedehands

0229 Tijdschriften

03 -34 - voedsel en planten

0169 Biologische groenten/fruit/bloemen

04 -45 - schoonmaken

0169 Incidenteel huishoudelijke hulp
0807 Hulp in huishouden

05 - 56 - overig vermaak

0229 Decemberzegels

06 -62 - massage

0807 Massage

06 -65 - overig lichaam

0286 Schoonheid specialiste.

08 -87 - klussen

0286 Klus hulp allerlei.
0332 Elektricien
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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

Agenda januari - juli 2023

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

C  Nieuwjaarsbijeenkomst
      zondag 15 januari 12-16 uur 
      in de Hofkamer van Centraal Wonen Mozaïek
      Wachterslaan 239 Nijmegen

C  (k)LETS-café
      vrijdag 24 februari 15-17 uur

 
C  Algemene Ledenvergadering (ALV) 
      op een dag in maart of april ergenswaarschijnlijk

C  Bruisende lunch bij Zelfregiecentrum (ZRCN) 
      vrijdag 14 april 12-14 uur

C  Plantjes en zadenmarkt (k)LETS-café
      donderdag 25 mei 15-17 uur

C  Wandeling met picknick (k)LETS-café  
      zaterdag 1 juli 11-14 uur

C Zomerfeest in Ubbergen
     zondag 3 september

(k)LETS

café

(k)LETS

café

(k)LETS

café

(k)LETS

café

(k)LETS

café


