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Noteer hier de interessante zaken uit deze kieslijst
Tips: leg mij op het toilet, neem me mee in bad, steek me in je handtas en doorsnuffel me in de tram of
de wachtzaal van de tandarts,… Ik heb vast een antwoord op wat je hier en nu nodig hebt !

KIESLIJST ADVERTENTIERUBRIEK

ALLERLEI
ALLERLEI
V Betovergrootouders Torne / Feremans /
letsruil....................................................... 310
V Brandhout ...................................... 25, 91, 301
V brandhout (onbehandeld) ............................. 85
V Brandhout (zonder chemisch spul op, droog) .. 34
V Ik zoek een ruimte/atelier om te schilderen,
knutselen. ................................................... 90
V plastigue doorschijnende bladen / letsruil ..... 310
V Te leen: Decibelmeter................................. 302
V wie leert me ploegen met paard .................. 129
A Bejaardenoppas bij u thuis, enkel tijdens de
dag............................................................... 5
A budgetteren via Excel ................................. 127
A creativiteit ................................................... 30

A Encyclopedie Klein Brabant / letsruil..............310
A Feesttent (12x24m of kleiner) en
feestmateriaal te leen..................................125
A Grijze klei/leem uit onze grond .....................125
A grote schuur voor allerlei activiteiten...............92
A Heemkundig Jaarboek 2006 / letsruil ............310
A Hulp en advies bij het zoeken naar inspiratie .113
A Ik schrijf voor u en/of uw vrienden een
gelegenheidsgedicht....................................... 3
A Oppas, hulp kinderen en/of bejaarden
(verhalen lezen, luisterend oor) ....................... 3
A Tijdelijk onderkomen voor max. 4 personen.....10
A Weide voor feesten en zweethutten ..............125
A zeekaarten ...................................................92

ADMINISTRATIEF
V belastingaangifte........................................ 301
V Hulp bij administratie.................................. 313
V woordenboeken Indonesisch-Nederlands,
Engels-Nederlands en vice-versa.................... 85

A (hulp bij) schrijven van Nederlandstalige
brieven allerlei ............................................303
A Advies bij organiseren ...................................91
A Advies over het organiseren van je bureau
en je werk (zeer concreet en bruikbaar) ........... 4
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algemene administratieve taken................... 319
Alles, bel maar ! ........................................... 25
belastingaangifte................................... 19, 127
boekhouden................................................. 19
Brieven en teksten opstellen (NL, Engels,
Frans, Spaans)............................................. 29
Brieven schrijven........................................ 173
controle taal + spelling drukwerk en brieven
(Nederlands).............................................. 303
Copies maken ............................................ 100
Copy writing (NL, Engels, Frans, Spaans)........ 29
Duitse telefoongesprekken voeren ............... 173
Ergonomisch perforeren.............................. 113
Faxen, copiëren, inscannen van documenten 156
hulp bij administratie ........................... 127, 322
Hulp bij administratie, verzendingswerk........ 104
Hulp bij het schrijven van brieven (ook
klachtenbrieven), C.V.'s,... ............................ 32
Ik typ uw teksten op computer in ................ 125
Kan administratief werk voor u verzorgen. .... 118
Lay-out alle drukwerk + drukklare output ....... 44
Ontwerpen op computer van kaartjes,
kalenders, uitnodigingen, adressenkaartjes,
aankondigingen............................................ 54
Opstellen, verbeteren Franse teksten,
brieven.......................................................... 3
Organisatietalent: ik denk mee van concept
tot uitvoering van uw concept. ...................... 82
Overschrijven in mooi schrift ....................... 190
Redactie teksten ............................................ 4
Salarissimulatie bruto - netto ....................... 100
Schoolwerkjes............................................ 127
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A Schrijven in spiegelschrift ............................190
A Secretariaatswerk, mailen enz. .....................316
A Spelling- en grammaticacontrole (van bv.
eindwerken) ...............................................156
A Te Leen: Papierversnipperaar.........................93
A Te leen:papiersnijder...................................306
A te letskoop : zw/wit DOKA (vergroter-badenaccessoires) ...............................................311
A tekst op computer.......................................127
A Teksten corrigeren ......................... 78, 196, 321
A Teksten schrijven..........................................63
A Teksten schrijven en redigeren.....................302
A Teksten typen en opmaken ............................32
A typewerk, schikking teksten ...........................78
A Typwerk..... 49, 79, 104, 156, 168, 173, 302, 309
A Typwerk Frans, NL, Engels.............................. 3
A Vertalen : Engels, Frans (beide richtingen)
Duits, Spaans, Portugees naar Nederlands.......25
A Vertalen Nederlands - Frans .........................114
A vertaling Duits-Nederlands .............................79
A vertaling Engels-Nederlands ...........................79
A vertaling Frans - Nederlands ..........................32
A vertaling Frans-Nederlands .................... 79, 114
A Vertaling Spaans - gesprekken .......................23
A Vertalingen (Duits, NL, Frans, Engels) ...........173
A Vertalingen (NL <--> Duits) ...........................99
A Vertalingen (NL <--> Frans) >25 j. ervaring ..... 3
A Vertalingen (Spaans, Engels, Frans, NL) ..........29
A Vertalingen (Zweeds --> NL), kleine ...............92
A Vouwen, plooien, uitdelen van folders...........315
A wandel en fietsgids Netevallei ......................196

TRANSPORT
V aanhangwagen ............................................ 85
V Autodelen op vaste basis (heb eigen auto
die veel ongebruikt in de garage staat)........... 49
V Boodschappen met auto ............................. 190
V Chauffeur voor dringende zaken .................. 319
V Fiets leren onderhouden (versnellingen) ......... 55
V fietsrek voor op trekhaak voor twee fietsen
te letskoop .................................................. 85
V Kandidaten autodelen ................................. 216
V Linkse deur vooraan Renault twingo Helios
°2000. Wie kan dit zoeken voor mij.............. 108
V Onderhoud wagen........................................ 27
V Te leen: fietskar ......................................... 104
V Vervoer in weekend voor dans of uitstap
(met of zonder jou/jullie) ............................ 190
V Vervoer naar dansavond Natuurlijk genezen
of Dimensidansi ........................................... 61
V vervoer omgeving Rumst .............................. 96
V Voorbumper............................................... 327

V Wie brengt er voor me boodschappen mee
van Colruyt/Aldi?.........................................318
A 2 damesfietsen te leen ................................168
A 2 fietsen te leen in Herentals..........................54
A 3 damesfietsen en 1 kinderfiets te leen in
Kalmthout (vlak bij het station van Heide en
dichtbij een kruispunt van verschillende
fietsroutes)...................................................99
A Advies geven voor aankoop 2e
handsmotorfiets............................................. 6
A Auto + chauffeur ........................................168
A Auto + chauffeur (monovolume 7 plaatsen)...100
A Auto + chauffeur (VW Caddy met trekhaak) ..220
A Auto + chauffeur + trekhaak - 4 pl. vrij...........44
A Auto met trekhaak en chauffeur .................6, 32
A auto rijbegeleider........................................309
A auto te leen in het weekend.........................308
A Autodelen op regelmatige basis....................216
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A Autovervoer, ik wil voor jou af en toe taxi
rijden. Liefst in de buurt van Berlaar (Lier)........ 5
A Boodschappen doen met de wagen................ 32
A Boodschappen en pakjes ophalen, afgeven
in regio Leuven en Limburg vanuit
Antwerpen..................................................... 6
A Chauffeur en minibus.................................... 91
A Chauffeur Personenvervoer ......................48, 49
A Eenvoudige fietsherstellingen .......................... 8
A fietsen onderhouden/herstellen...................... 95
A fietsenrek te leen voor 3 fietsen................... 308
A Hulp bij verhuis.......................................... 100
A hulp bij vervoer................................... 123, 303
A Iemand die wenst mee te rijden naar
A'pen/Kempen op dinsdag & donderdag?...... 312
A Iemand ergens naar toe brengen................. 314
A Iets meebrengen van de Makro ..................... 32
A Iets of iemand wegbrengen/ophalen met de
auto.......................................................... 117
A Info over autodelen .................................49, 69
A Kleine boodschappen in de buurt (met de
fiets) ......................................................... 190
A Meerijden richting Genk bijna elk weekend ..... 55
A Meerijden van Eikevliet/Willebroek iedere
maandag, 15 u terug om 17 uur .................. 306
A omafiets in moderne versie 130 pollekes .......... 7
A Onderhoud aan uw motorfiets ......................... 6
A Plannen busreizen (de Lijn) ......................... 319
A Praktijkles autorijden, met uw auto (heb zelf
geen wagen) ............................................. 190
A Rijden (ook internationaal) .......................... 173
A Sneeuwkettingen.......................................... 91
A Sporadisch vervoer naar Antwerpen ............. 100
A tandem te leen in Kapellen ............................ 21
A Te leen Aanhangwagen max. toegelaten
Massa 500 kg............................................... 91
A te leen Unieke tandemligfiets het is een
combinatie van vooraan een gewone fiets en
achteraan een ligfiets ................................... 14
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Te Leen: Aanhangwagen ...............................93
Te leen: aanhangwagen laadv.500 kg ...........311
Te Leen: Aanhangwagen tot 500 kg................65
Te Leen: Bolderkar........................................38
Te leen: Dakkoffer ........................................91
Te leen: dakkoffer 0,5m/2m.........................129
Te leen: dakkoffer 1,8 x 0,8 x 0,4 meter .......159
Te Leen: Dakkoffer Ford Fiësta,
sneeuwkettingen Opel Zafira..........................49
Te leen: dakkoffer Thule Ocean 100 ...............55
Te leen: Damesfiets ....................................123
Te Leen: degelijk fietsenrek (Thule) voor op
de trekhaak (2 fietsen) ..................................32
Te leen: Fietsenrek .......................................91
Te Leen: fietsenrek voor 2 fietsen op
trekhaak ......................................................49
Te Leen: Fietsenrek voor op auto (niet op
trekhaak) ...................................................168
Te Leen: Fietsenrekken voor op wagen ...........93
Te Leen: Fietskar ..........................................82
Te Leen: Fietskar (bagage) ..........................216
Te Leen: rek om drie fietsen op te hangen
(trekhaak niet nodig).....................................82
Te leen: sneeuwkettingen........................ 27, 93
Vervoer Boom-Berchem-Boom (ik woon in
Boom en werk in Berchem) ............................12
Vervoer met personenwagen..........................32
Vervoer met wagen.....................................301
Vervoer naar containerpark.................. 100, 146
vervoer naar Niel/Boom vanuit Bornem .........308
Vervoer naar sportclub, dokter,
containerpark,... ...........................................55
Vervoer rond Mechelen..................................27
vervoer van mensen......................................19
vervoer/verhuis.............................................85
vouwfiets van enkele jaren oud, grondig
nazicht nodig pollekes overeen te komen ........61
Wie wenst kan mee naar St Niklaas op ma,
di, do enop vrijdag rijd ik naar Antwerpen. ....313

INFORMATIE, ADVIES

EN

KENNIS

INFORMATIE
V Ervaring /info ivm zelf leem maken voor het
lemen van binnenmuren en/of warmteelementen ................................................. 125
V Hulp bij aanvragen goedkoop internet en
telefoon..................................................... 190
A (Ervarings-) info over autisme ..................... 156
A (Ervarings-) info over netwerking voor
mensen met een handicap .......................... 156

A Adressen studiemogelijkheden, adressen en
info alternatieve sector, websites....................49
A advies en ondersteuning bij
opvoedingsmoeilijkheden (kinderen van 07j)................................................................ 7
A Eos te leen .................................................308
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A Gebruik mijn ervaring bij de aanschaf van
uw huis. Ik heb oog voor technische
aspecten die anderen niet zo direct zien. ........ 14
A Info omtrent Freinet onderwijs .................... 313
A Info omtrent Gezondheidstherapie ............... 313
A Info omtrent KUNST ................................... 313
A Info opzoeken allerlei (bv. via internet) ........ 100
A Info opzoeken via internet............................. 54
A info over 5-elementenleer ............................. 79
A Info over bouwkundige tekeningen ................ 54
A Info over chaostheorie, neurale netwerken
en fractals ..................................................... 4
A Info over dyslexie......................................... 54
A info over en advies betreffende
psychotrauma .............................................. 23
A info over NLD (niet verbale leerstoornis):
teksten, boek, video, eigen ervaring............... 23
A Info over psychosynthese ............................... 3
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A info over taoisme en tai chi ............................79
A info over tui na bij kinderen (massage bij
ziekte) .........................................................79
A Info over verkeersreglementering en wetgeving ..................................................220
A info rond MVO ............................................308
A LETS-koop: boeken over astrologie...............322
A Opzoekingen op het internet ...........4, 25, 44, 49
A Te Leen: Boeken: literatuur: N, F, E, Sp, It,
sport, alternatieve geneeswijzen,
psychologie, esoterie.....................................49
A Te Leen: Test-Aankoop en Budget & Recht......44
A Te leen: Woordenboeken Pools/NL en
NL/Pools. Ook Engels /NL en NL/Engels ........306
A Tijdschriften Uit-Magazine..............................49
A TV, video, GSM ... instellen of u aanleren
hoe u dat moet doen.....................................32
A Website maken.............................................44

ADVIES
V Advies bij aankoop van een 2de handswagen
(technisch) ................................................ 104
V advies gezond afslanken ............................. 121
V Hulp/advies
mbt.bestaand(bj.2005)humanitair project te
West-Papua ................................................. 85
V prof. advies/hulp bij bestaand (2005)
humanitair project te W. Papua ..................... 85
A Advies aan volw, met
studeermoeilijkheden/voorbereiding ex,
middenjury (Examencommissie) .................. 185
A Advies bij beleggingen .................................. 49
A advies bij schilderwerken en kleuradvies....... 196
A Advies bij zoeken naar ander werk /
loopbaanplanning ......................................... 49
A Advies bij zoeken van ander werk ................ 185
A advies open source software ....................... 314
A advies over tegelkachels ............................. 196
A Advies verbouwen en karweien.................... 146
A advies voor verbouwing en inrichting ............. 20
A Advies/tips ivm ecologisch
bouwen/verbouwen.................................... 125
A Alles wat met jonge kinderen te maken heeft 315
A Analytisch gesprek over iets dat je wil
uitklaren...................................................... 34
A Autocad bijles of introductie ........................ 113

A Budgetadvies..............................................318
A fruitbomen: snoeien en appelcider maken .....321
A Gericht doorverwijzen (goede kennis
Antwerpse hulpverlening) ..............................23
A geven leertips lagere school .........................303
A Handleidingen van toestellen uitpuzzelen ........32
A Helpen zicht te krijgen op de elementen van
een probleem ................................................ 4
A Hulp bij organiseren ......................................63
A hulp bij organiseren feestjes, activiteiten.......308
A Ideeën voor jonge mensen voor stages
(kleuterleidster) ..........................................315
A Info en advies over psychotherapie.................23
A Info Europa - Z.O. Azië, kamperen fiets en
tent info en routes ......................................312
A Info in verband met bouwen en verbouwen...... 8
A Juridisch advies ...................................... 4, 111
A Juridisch advies (summier)...........................173
A meubelrestauratie en houtbewerking ............321
A Ondersteuning bij e-loket............................314
A Ontwerpen van allerlei dmv Autocad, op
rekenaar ....................................................113
A Opzoeken informatie op internet (ev.
afdrukken) .................................................117
A paddestoelen kweken ..................................321
A summier advies kleine verbouwingen ..............85

OPLEIDING
V Bijles NL eerste graad S.O........................... 301
V bijscholing Frans ........................................ 137
V Conversatie Frans met correctie en uitleg ..... 146

V eetbare paddestoelen leren
vinden/herkennen .......................................321
V franse les heb fransen in de familie.................96
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lessen rijbewijs .......................................... 319
Nederlandse les ........................................... 83
Uitleg bij de nieuwe Nederlandse spelling ..... 146
aanleren chi kongs ....................................... 79
bijles aan kinderen tot het 3de middelbaar ..... 54
Bijles biologie en chemie door leerkracht
(licentiaat)................................................... 82
Bijles Duits ................................................ 173
bijles economie, MVO, statistiek,
programmeren,JAVA, C,wiskunde ................ 308
bijles lagere school (tijdelijk) ....................... 303
Bijles NL, FR, EN, ES, Latijn, geschiedenis,
Grieks ......................................................... 29
bijlessen chemie/biologie door leerkracht
ASO .......................................................... 129
bijlessen Nederlands, Frans, Engels, Duits .... 319
Bijlessen wiskunde en wetenschappen,
Frans, Duits eerste en tweede graad ............ 216
Boek 'Homo energeticus' (2 delen)............... 121
conversatie Indonesisch................................ 85
Conversatieles Frans (boek, actualiteit,
film,enz), ook voor kinderen ............................ 3
cursus Modern Grieks of Duits ..................... 321
Cursussen Italiaans en Portugees................... 99
Frans bijscholen ......................................... 120
Franse en Engelse conversatielessen .............. 25
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A Franse uitspraak, basis Frans, Nederlandse
les .............................................................190
A Hulp aan kinderen/tieners bij hun huistaken
(regio Mechelen).........................................185
A Hulp aan kinderen/tieners met
studeermoeilijkheden (regio Mechelen) .........185
A Hulp bij boekbesprekingen schoolkinderen
en studenten (NL, Frans, Engels, Spaans) .......29
A Hulp bij huiswerk en studieproblemen (zeer
goede studiemethode aanleren) .....................55
A Hulp bij studeren en aanleren
studiemethode. Vanaf middelbaar...................82
A Initiatie Italiaans, Spaans, Grieks, Zweeds.....216
A Leren autorijden ...........................................82
A Leren autorijden in uw wagen ......................220
A Taallessen privé (NL, Engels, Frans, Spaans,
Latijn)..........................................................29
A Te leen: BIS-cursussen (2de graad ASO,
Duits voor beginners en gevorderden, e.a.) .....55
A Te Leen: CD-roms met taalcursussen (ENG FR - SP - IT).................................................25
A Teksten vertalen naar het Frans - Franse
conversatie.................................................312
A Thuisonderwijs - samen met andere
kinderen leef-leren ......................................126

COMPUTER
V Cursus/hulp bij PC ...................................... 313
V Hulp bij efficiënter werken met Word en
gmail ........................................................ 301
V hulp bij hardwareproblemen ........................ 311
V Hulp bij het maken van een mooie,
duidelijke website......................................... 90
V Hulp bij problemen computer ...................... 173
V Hulp in het zoeken van informatie via
internet ..................................................... 190
V Kleine etiketten maken en afdrukken Afspraakkaartjes maken voor de klanten....... 306
V Laptop max. 2 jaar ....................................... 44
V leren werken met Adobe Illustrator .............. 113
V Leren werken met computer........................ 190
V Les computer algemeen, initiatie e-mail,
Excel (beginnersniveau) .............................. 146
V Linux, wie is hier bekent mee?....................... 69
V pc configureren, herstellen, herinstalleren..... 319
V Regelmatig nazicht van mijn computer ......... 220
V Regelmatig opkuis en nazicht van PC ........... 306
V scanner ..................................................... 322
V verwisseling diskette aandrijving in computer 144
A Advies over computeraankoop ......................... 4
A Advies over softwareprogramma's (aankoop
of gebruik) .................................................... 4

A alles ivm computers : hardware,
programmas, website,... ..............................110
A Artikels uit archief De Standaard doormailen
of afdrukken.................................................32
A basiskennis LINUX en Open Source software .311
A beginnersuitleg over computer en internet ....309
A Computer herstelling, gebruikersopleiding,
enz............................................................... 5
A Computerles (Windows, Internet, e-mail,
Word, Excel, Access,...) .................................32
A Computerles: word excel en access.................54
A Domeinnaamregistratie (informatie
daarover) ...................................................... 4
A Etiketten maken op een laserprinter................32
A Gebruik pc bij mij thuis..................................54
A Grote hoeveelheden printwerk afdrukken op
onze laserprinter...........................................32
A Hard- en software installeren op uw PC...........32
A Hulp bij/les computergebruik en/of internet.....55
A hulp met computer......................................319
A Ik help u om een website op te zetten
(basis) .........................................................32
A Ik hou je PC up to date! ..............................316
A Ik leer u CD's of beveiligde muziekbestanden
te kopiëren naar een MP3-speler ....................32
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A Ik leer u hoe u het geluid van een DVD (TVprogramma, film ...) kunt omzetten naar een
MP3 (kan je dan op een MP3-speler of op
een CD beluisteren)...................................... 32
A Ik maak voor u een gratis e-mailadres aan
(mails te consulteren bv. in de bib) ................ 32
A Inrichten en instellen van harde en zachte
waren op rekenaar ..................................... 113
A installatie LINUX op oudere PC's .................. 311
A Internet bij mij thuis (aan 't vliegveld)............ 25
A Internet en e-mail installeren......................... 32
A Kleine programmeerwerkjes op de computer
(in Word, Excel of Access)............................. 32
A lege CD-doosjes ........................................... 32
A Les DTP: QuarkXPress, Illustrator,
Photoshop, Acrobat (PDF) ............................. 44
A Les internet: Dreamweaver, Internet
Explorer ...................................................... 44
A Les: MS Office , Linux, Blackboard, Xhtml ....... 99
A letsverkoop: Imac van de 1ste generatie ...... 104
A Linux ondersteuning (Ubuntu) ..................... 314
A Linux support e.a. Open Source Software
(songbird, firefox, thunderbird, gnucash, ...). 122

HUIS
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Monteren van filmmateriaal............................65
Oplossen eenvoudige computerproblemen.......49
Raadgeven bij het werken in Corel-Draw.........14
Scanner en printer ter beschikking..................55
stamboom..................................................322
Te Leen: Allerlei boeken (grote keuze, ook
FR, ENG, SP, IT) of te LETSkoop ....................25
Te Leen: Computerspelletjes voor kinderen .....99
Teksten, tekeningen of foto's inscannen..........32
Typwerk, tekstverwerking, copy-writing, layout, scannen, enz .........................................25
U hebt een vraag over Windows, Word,
Excel...? Bel mij en ik probeer u te helpen,
eventueel door van op afstand mee te kijken
op uw PC .....................................................32
U kan bij ons komen Internetten ....................32
Uitleg emailen (Outlook Express), surfen
(Internet Explorer), Word, Excel,
PowerPoint, Publisher....................................25
Website bouwen en on line zetten ................216
Website bouwen powerpoint maken..............316

EN TUIN

HUISHOUDEN
V Advies & daadwerkelijke hulp bij
schoonmaak ................................................ 14
V Basiskennis stikken en naaien...................... 301
V BIOgroentenpakket meebrengen uit Kalfort .. 306
V Boodschappen meebrengen van Colruyt,
Lidl, Aldi, Makro..... ...................................... 90
V Hoge ramen lappen .................................... 126
V Hulp bij tuinonderhoud (sporadisch)............... 15
V Hulp in huishouden, opruimen (organiseren). 190
V iets meebrengen uit de Wereldwinkel ........... 306
V Naai- en verstelwerk.............................. 32, 306
V Poetsen met nat......................................... 318
V Poetshulp ................................ 19, 90, 216, 321
V Poetshulp bij grote schoonmaak .................. 313
V Ramen lappen............................ 21, 46, 92, 168
V Strijken .......................................6, 32, 90, 216
V strijken (niet wekelijks) ............................... 129
V Te Leen: Naaimachine ................................ 216
V veranda ramen lappen ................................ 129
V Weckpotten, glazen bokalen, glazen potten
met schroefdeksel ...................................... 216
V Wie gaat woensdagvoormiddag eens mee
naar markt Mortsel (voordeliger om grote
hoeveelheden te delen) ................................ 49

A Allerlei verstel- en naaiwerk ..............20, 21, 317
A BIOgroentenpakket meebrengen op
maandagavond uit Kalfort............................306
A boodschappen doen .......... 19, 55, 100, 168, 315
A boodschappen doen en ze thuis komen
brengen ( omg Bornem of Niel) ....................308
A Boodschappen doen in Antwerpen centrum
(kleine) ......................................................100
A Boodschappen doen in BIOwinkel in Temse,
1 keer i/d maand ........................................306
A Boodschappen doen voor zieke ....................114
A Boodschappen doen, naar containerpark
gaan, helpen opruimen..................................49
A Boodschappen meebrengen (bv. Makro) .......173
A Boodschappen meebrengen (Okay, Duffel)....104
A Boodschappen meebrengen (op maandag):
Delhaize/Aldi/Brico ......................................306
A Boodschappen, vervoer, ga naar ecopark in
Edegem ........................................................ 3
A compostvat ................................................127
A Confituur maken .........................................317
A Doe voor je boodschappen bij slecht weer.....314
A Ekologisch verantwoord poetsen van
woonruimten ................................................30
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A Nieuwe elektrische wok (gewonnen) te
A ganzeneieren ............................................... 39
letskoop .....................................................117
A Graag toegang tot de Makro? Dat kan!Je
A occassionele poetsvrouw(ik poets enorm
mag mijn Makrotoegangskaart letsen. .............. 6
A Groenten en fruit kuisen ............................. 310
graag) .........................................................46
A grote schoonmaak...................................... 123
A Poetshulp...................................... 55, 301, 315
A Poetshulp bij wekelijkse schoonmaak (geen
A helpen bij het leren naaien met machine en
grote kuis, plafonds afwassen e.d.)...............201
patronen (zeer basic).................................... 95
A helpen met leren breien, boekjes met
A Ramen lappen .................................30, 55, 146
patronen uitproberen (zeer basic) .................. 95
A Samen strijken (in de zomer) .......................314
A Slijpen van messen en scharen........................ 4
A Huisoppas: planten, post, hondjes, katjes,...
A Strijken .... 12, 19, 21, 46, 55, 168, 201, 316, 318
verzorgen .................................................. 190
A Strijken
(zelf brengen en halen) ...................104
A Hulp bij feestjes49, 55, 66, 100, 104, 122, 156, 168, 173,
201
A Hulp bij feestjes, organiseren ...................... 185
A taart ..........................................................321
A Te koop: frigo.............................................190
A hulp bij feestjes/ activiteiten........................ 308
A Te Leen: Champagneglazen (37 stuks), zelf
A Hulp bij grote schoonmaak........................ 5, 46
te vullen, proost! ........................................168
A Hulp bij opmaak gezinsbudget ..................... 100
A Hulp bij opruimen....................................48, 61
A Te leen: Kleine Hogedrukreiniger..................306
A Hulp bij ziekte............................................ 168
A Te Leen: LuchtONTvochtiger en
luchtBEvochtiger ...........................................25
A Kasten uitwassen / ordenen ........................ 201
A kinderopvang in de omgeving van Rumst........ 96
A Te leen: Sapcentrifuge ................................306
A Kleine boodschappen voor je doen (te voet) . 317
A Wassen en strijken................................ 25, 315
A Naaimachine te leen ................................... 123

KLUSSEN EN KARWEIEN
V Advies en aanpassing van mijn elektrische
installatie..................................................... 48
V Afbeitsen lijsten raam ................................. 201
V Afwasmachine (Miele) repareren.................. 104
V Afwerken van kleine werkjes in huis ............. 315
V Auto wassen .............................................. 168
V Behangen .................................................. 173
V Behangen, zoek helper ............................... 201
V controleren electriciteit voor herkeuring........ 319
V een stevige hakselaar verletsen voor een
dag of twee ................................................. 30
V electriciteitswerken....................................... 85
V elektroklussen............................................ 108
V Episodisch kleine mannenkarweitjes................. 3
V Fiets herstellen........................................... 190
V Fietsherstelling en onderhoud............... 100, 168
V helpen bij vlechten van wilgenschutting........ 121
V Helpers met aanhangwagen wanneer we
verhuizen .................................................. 315
V herstellen oprit........................................... 322
V herstelling canvas....................................... 311
V herstelling smeedwerk en andere metalen
voorwerpen ............................................... 311
V Houten plafond afwassen............................ 306
V houten tv kast repareren............................. 108
V houthakselaar: te leen gevraagd.................. 321
V houtkliever voor sporadisch gebruik ............... 85
V hulp bij dakwerken (roofing leggen)............... 19
V hulp bij houthakken/klieven......................... 321

V Hulp bij houtwerken:muren
bekleden/plinten/lijsten plaatsen,
lambrisering in hall......................................318
V Hulp bij kleine klussen .................................190
V hulp bij klussen........................ 32, 81, 111, 201
V Hulp bij metselen garage .............................216
V Hulp bij rommelmarkt..................................190
V Hulp bij schoonmaak op straat .....................306
V hulp bij uittrekken distels.............................321
V hulp bij verbouwing.......................................83
V Hulp bij verhuis ..........................................190
V Hulp en advies bij leggen van terrastegels
(ong. 1 op 4m) .............................................27
V hulp in de moestuin ....................................321
V Hulp met klusjes in huis....................20, 27, 121
V ijzeren staven vierkant tot 10mm dik ..............92
V kleine herstellingen electriciteit.....................322
V Leggen van klinkers 15 meter ........................14
V Lint rolluik vervangen ....................................55
V nakijken Hifi (boxen, antenne) .....................322
V nieuwe beschermlaag op meranti
buitenramen 4st ...........................................20
V nokpannen ...................................................85
V Omspitten klein stukje tuin. Ong. 3 op 5 m....118
V onkruidbrander: te leen gevraagd.................321
V pad aanleggen in de voortuin .......................322
V ramen sappen ............................................127
V Samen verven ............................................216
V Schilderen ..................................................111
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Schilderen binnenshuis .......................... 14, 120
Schilderen van kamer (hulp hierbij).............. 168
Schilderwerk .............................................. 201
Staande lamp repareren.............................. 306
Stofzuiger (Miele) repareren ........................ 104
Te Leen: hoge ladder of stelling..................... 32
Tuin opruimen (snoeien, bramen
verwijderen) .............................................. 117
Tuinaanleg (advies en uitvoering) ................ 118
Verzagen van hout (dikke takken) en mooie
stapelen .................................................... 118
Zandstraalcabine ........................................ 168
Zwart zand voor in de tuin ............................ 65
advies bij verbouwingen, herinrichtingen ........ 82
Afbijten van geschilderde meubeltjes ............. 92
Afbraakwerken........................................... 301
Alle elektroklussen in uw huis .......................... 6
Allerhande klussen behalve elektriciteit......... 146
Auto wassen .............................................. 201
Auto wassen, binnen en buiten ...................... 55
Badkamertegels plaatsen ............................ 302
Behangen ........................................... 301, 302
Boeken tante Kaat...................................... 190
Boren van gaten diameter 6 mm tot 250 mm
in steen en beton. Van 1 mm tot 1000mm
diep ! ............................................................ 6
Detailwerk ................................................. 302
Ecologisch vergaren en gebruiken van
regenwater................................................ 113
Egaliseren en kurkvloer plaatsen (lijmen)...... 302
Elektriciteitswerkjes ...................................... 44
Elektrische schaafmachine............................. 10
formica platen om op te schilderen 50 cm
breed (ter plaatse op juiste lengte zagen)....... 33
glazen bouwstenen (glasdals) 16 stuks 1919-8cm ....................................................... 92
helpende hand ............................................. 85
Helpende hand bij allerlei klusjes (heb ook
een kamerstelling en klein gereedschap) ...... 117
Herstellingen en onderhoud aan je fiets............ 6
houtatelier (kleine projecten)....................... 196
Houtbewerking (schaven, frezen, zagen,
enz. met combiné) ..................................... 159
huisklusjes liefst houtgericht (ik heb
gereedschappen) ......................................... 85
Hulp afbraak/opbouw/karweien ................... 318
Hulp bij allerlei tuinwerk.............................. 302
Hulp bij eenvoudige huis- tuin- en
keukenklussen ............................................... 8
Hulp bij kleine klussen 29, 49, 121, 123, 144, 159
Hulp bij klussen............................... 44, 48, 301
Hulp bij schilderen en behangen ...............48, 91
Hulp bij schilderwerken.......................... 55, 321
Hulp bij schilderwerken binnen en buiten
(geen plafonds).......................................... 104
Hulp bij verhuis...................32, 49, 83, 123, 301



augustus 2011

A Hulp/advies bij het betaalbaar voorkomen
van lekke kruiwagen- en andere banden .......113
A Ijzer lassen ..................................................93
A ijzeren schoor (om te ondersteunen in
bouw) te leen ...............................................93
A Ik help je bij 't leggen van tapijt, linoleum,
houten vloer,... .............................................30
A Kepers 4 m lang (5 X 10 cm)..........................92
A kettingzaag werk ..........................................83
A Klusgerief te leen ..........................................10
A Klussen voor boormachine, cirkelzaag, frees,
kettingzaag ..................................................34
A Laminaat leggen .........................................302
A Lassen van metalen constructies ..................113
A Leembepleistering: ik kan pleisteren. Wie wil
advies, tips of een helpende hand? .................38
A Loodgieterij & elektriciteit bij verbouwing ......216
A meenemen van gesorteerde fracties naar
containerpark Puurs (geen kga, grof vuil of
grote stukken) ............................................303
A meubels herstellen, meubels maken(nieuw)
alle soorten houtbewerking (kaders,..) ............95
A nagels en schroeven in alle vormen en
maten..........................................................54
A opmeten en optekenen van uw
verbouwingsplannen .....................................20
A Opruimen...................................................201
A Raadgeven en helpen bij het veranderen,
uitbreiden en veiliger maken van Elektrische
installaties. ...................................................14
A Roofing en schuurpapier ................................99
A Roofing op overschot ....................................27
A Samen verven ............................................... 4
A schilderen ..............................79, 144, 196, 301
A Schilderwerkzaamheden binnen en buiten .....220
A Slijpen van scharen en houtbeitels..................48
A Smeerput bij ons te gebruiken........................91
A te leen allerlei werkmateriaal en tips rond
verbouwen .................................................308
A te leen betonmolen .....................................308
A te leen: accu-boormachine HILTI..................129
A Te Leen: Alle vormen van elektrische zagen ..216
A Te Leen: Boorhamer Hilti .............................216
A Te Leen: Boormachine.................................216
A Te leen: Decoupeerzaag ..............................302
A Te Leen: Dremel ...........................................54
A Te Leen: Elektrische breekhamer voor
vloeren ......................................................... 6
A Te Leen: Gereedschap waaronder:
boormachine, slijpmachine behangafstoomer
en laspost. ...................................................48
A Te Leen: Handcirkelzaag................................48
A Te Leen: Hogedrukreiniger................... 216, 322
A Te leen: industriële stofzuiger voor stof en
water en slijk................................................. 6
A Te Leen: Klopboormachine.............................. 6
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Te Leen: Klopboormachine tot 18 mm ............ 92
Te Leen: Ladder van 7 m .............................. 92
Te Leen: Ladder, 3-delig, zeer lang ......... 44, 168
Te leen: ladders ......................................... 322
Te Leen: Lange ladder (2-delig, zeer lang (2
x 4 m)....................................................... 216
Te Leen: Lijmschroeven 110 cm, 2 stuks ........ 92
Te Leen: Machine om behangpapier af te
stomen........................................................ 65
Te Leen: Machine om fruit, kruiden e.d. te
drogen ........................................................ 65
Te leen: slijpmachine.................................. 190
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A Te Leen: Slijpmachine voor stenen, ook
vuurstenen...................................................65
A Te Leen: Slijpschijf......................................216
A Te Leen: Spanvijzen (tot 1,5 m) ...................159
A Te Leen: Stofvrije sleuvenslijper ...................... 6
A Te leen: veel gereedschap, we lenen het uit
als u mij erbij neemt .....................................82
A Te leen: Verfpistool (kleine oppervlakten)......302
A Te Leen: Wipzaag .........................................48
A trapladdertje - te leen ...................................93
A Uitlenen aanhangwagen .............................314
A Verlichting ophangen en aansluiten.................. 6
A werkjes in huis ...........................................137

MEUBELEN / INTERIEUR
V Bed minimum 140 cm, massief hout............... 44
V Binnenhuisinrichting: maatkasten uittekenen
op plan of in 3D (living) .............................. 104
V Feng Shui advies voor inrichten van
appartement.................................................. 6
V herstelling en onderhoud antieke klok .......... 311
V herstelling meubilair ................................... 311
V houten (gammele) meubeltjes voor
restauratie................................................... 85
V ideeën om het huis aantrekkelijker te maken 315
V oude (kapotte) glas-in-loodramen ................ 321
V terrastegels of planken ............................... 327
A 2 opvouwbare stoelen in teak ........................ 92
A Advies bij je interieur.................................. 318
A Advies bij kiezen van kleuren voor inrichting
woning...................................................... 145
A Advies geven over meubels restaureren.......... 48
A Advies omtrent meubelen en interieur .......... 313
A Advies over kleur- en materiaalgebruik,
indeling van ruimtes ..................................... 63
A Advies over kleurgebruik interieur ................ 159
A advies voor inrichting of renovatie huis......... 137
A Advies voor meubelschikking (ruimtelijk
vergroten) ................................................. 145
A afrikaanse cd rekken................................... 327
A antieke zuil in pitchpine van een
inkomportaal 30cm diameter ongeveer
2.30m hoog te letskoop .................................. 7
A binnendeur blank geolied 79x190cm 150p ........ 7
A Binnenhuisinrichting : tips, plan uittekenen
op schaal..................................................... 25
A boxen van oude muziekinstallaties ................. 33
A Decoratie van oude houten meubeltjes,
bekleden met Nepalees papier..................... 301

A een grote binnendeur met 5 ruiten te
letskoop ........................................................ 7
A Eenvoudige binnenhuisschrijnwerkerij
(rekken, legplanken, eenvoudige kastjes) ........34
A Gordijntjes stikken ......................................310
A Ineenzetten van (Ikea) bouwpakketten .........100
A Info zelfgemaakte tegelkachel ........................69
A Inspiratie voor bouwers: inkijken van 4
originele plannen voor een rijwoning.............104
A kandelaar in smeedijzer h75cm 90p ................. 7
A kleerkast massief lichte eik 2 deuren hoogte
1m80 breedte 1m20 diepte 0.55m
300pollekes ................................................... 7
A kleine restauraties meubelen of andere
houtknutselarijen ..........................................85
A LETSKOOP: Vierkante salontafel met
onderaan plaats om kranten en tijdschriften
te leggen ...................................................306
A Moderne fotokader in grijze kleur voor 12
foto's van 10 x 15 cm ..................................104
A Muurdecoratie (kunstschilderen)...................159
A Plannen uittekenen met Autocad ....................10
A Plantenstaander (hoog model) .....................104
A poppenwagen van de jaren stillekes 100
pollekes ........................................................ 7
A Te leen: strips van Thorgal (bijna volledige
reeks) ........................................................104
A Te leen: tijdschriftartikelen ivm bouwen en
verbouwen .................................................104
A Te leen: witte marktparaplu .........................316
A Te Lets:Daikin airco wandmodel ...................104
A Woontijdschriften..........................................99
A zetels te Lets ................................................96

TUIN EN PLANTEN
blz. 10

V advies ecologisch tuinieren.......................... 121
V Bamboe-planten allerhande........................... 65
V Beelden, hekken, struiken, zaad of stekken
allerhande voor compleet aan te leggen
volkstuin ..................................................... 38
V Bemesting voor aanleg gazon ...................... 104
V boomstammen ........................................... 321
V brandhout ................................................. 311
V Coniferen omzagen: je mag het brandhout
gratis meenemen en je krijgt er nog pollekes
bovenop ...................................................... 99
V Dringend snoeihulp, gras maaien. Vaste
bloeiers! .................................................... 313
V Gras maaien, verticuteren, onkruid wieden ... 168
V Graszaad voor sterke gazon (opp. ong. 5 X 7
meter) ...................................................... 104
V groenten/fruit/plantjes uitwisselen (bio) ....... 321
V haag snoeien ............................................... 79
V Hagen scheren, snoeien van bomen ............. 312
V hakselaar te letsleen gevraagd .................... 309
V helpen in bos met onderhoudswerken,
klieven,etc ................................................... 95
V Hulp bij licht tuinwerk ................................... 63
V hulp bij onderhoud kleine tuin ....................... 20
V Hulp in de tuin ........................... 21, 66, 79, 111
V Hulp in de tuin (omspitten, randsteen
wegdoen) .................................................. 201
V IJzeren bogen voor plastiek serre................... 65
V in voorjaar en najaar tuinhulp voor snoeien
en grof onderhoud ....................................... 95
V Info over planten - zaden en struiken
uitwisselen .................................................. 69
V jaarlijks de haag scheren ............................ 322
V kleine moestuin aanleggen .......................... 121
V Leren snoeien van bomen ........................... 301
V Leren vlechten met wilgentenen .................. 316
V Leren werken met kleivormen...................... 113
V occasionele hulp in tuin (snoeien, gras
maaien) .................................................... 129
V planten ruilen ............................................ 196
V Plantenkennis (struiken,bomen,wilde
planten) voor inventaris weide/bos .............. 125
V ruilen biologische gewassen ........................ 311
V Ruilen van planten & zaden ......................... 316
V snoeien van fruitbomen en bessenstruiken.... 114
V Te Leen: Verticuteermachine ....................... 216
V Tips en richtlijnen ivm ecologisch
tuinieren/vaste planten/fruitbomen/bio
zaden van bloemen en groenten. ................. 301
V tuinierhulp ................................................. 319
V verse paardenmest..................................... 311
V verticulteerder (zwaar model)...................... 311
V Wie heeft ideeën voor onze tuinaanplanting? 315
V Wie vindt voor ons een huis in Bornem, liefst
Branst prijs; 180/200 000 euro .................... 315

V Wieden ......................................................114
A advies in tuinaanleg ......................................19
A Bamboe phyllostachys, jonge beuk, eik,
hulst, amaryllis bollen en zaadjes..................168
A enten van appelbomen ................................311
A Fruit, klein- en exotisch fruit en
geneeskundige toepassingen........................113
A Gras maaien .............................................6, 79
A gratis buxus van allerlei groottes ..................121
A groenten/fruit/plantjes uitwisselen (bio) ........321
A Heg snoeien en licht tuinwerk ........................55
A hulp bij composteren.....................................78
A Hulp bij ekologisch verantwoorde
opruimwerken in tuin, bos,... .........................30
A Hulp in (moes)tuin ........................................29
A Hulp in de tuin....... 4, 61, 94, 123, 220, 301, 315
A Info over inheemse bonzai.............................92
A Info over tuin, planten en kruiden ..................91
A informatie over kruiden .................................19
A Inheemse bomen en struiken tot 3 m .............92
A Kruidenstekjes (8 verschillende kruiden)
(lente) .......................................................216
A linde plukken ..............................................114
A Moestuin te leen .........................................125
A muntplantjes + prikneus (tweejarig met roze
bloemen) ...................................................117
A opkweek biologische gewassen in koude
serre..........................................................311
A opkweek van bessenstruiken en druivelaars...311
A planten ........................................................39
A planten bodembedekkers specifiek voor
zandgrond..................................................... 7
A Planten wieden, harken en schoffelen ...........318
A Sierfruit uit de tuin (voor Halloween) ..............94
A Snoeien ................................................. 65, 69
A snoeien en vellen van bomen en hagen...........30
A Stenen bloempotten en grote terraspotten,
plastic kweekpotjes .......................................63
A te leen : motorfrees 5pk (met mij erbij) ........311
A Te leen: bladzuiger/blazer............................322
A Te leen: boek(en) Feng Shui voor de tuin........55
A Te leen: hakselaar ......................................322
A Te leen: heggenschaar ................................322
A Te Leen: Tuinboeken...................................168
A Te Leen: Tuinslang ............................. 168, 306
A Te Leen: tuinstoelen .....................................32
A Te Leen: verticuteur (met mij erbij) ................79
A Te Leen: zonnepaviljoen met
windbeschermer ...........................................32
A Tijdens je verlof: planten verzorgen,
brievenbus lichten.......................................301
A Tijdschrift van Natuurpunt doorgeven .............69
A Tuinwerk (geen snoei).................................146
A Zaad van bloemen en kruiden ........................63
A Zaden uitwisselen .......................................314
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HUISGENOTEN
KINDEREN
V Babysit 's avonds voor onze 3 schatjes ('01,
A Houten decoraties voor kinderkamer (vb.
'04, '09) .................................................... 126
princessenspiegel en -kast, lampje met foto) ...94
V babysit, kinderoppas................... 19, 83, 90, 104
A Hulp bij huiswerk ........................................190
V Ideeën om houten speelgoed zelf te maken .... 94
A Info over veilig duurzaam speelgoed,
V Kinderoppas / kinderen samen laten spelen
draagmethodes voor baby's, boeken over
(°2008) ..................................................... 125
zwangerschap...............................................49
V Kinderopvang overdag bij ons thuis of in de
A Integratieve psychotherapie voor kinderen
buurt. ....................................................... 126
en jongeren (opleiding consulente).................90
V Kindervideo's ............................................... 94
A Je kinderen kunnen gerust bij ons komen als
V Letskoop: babykleertjes voor meisje vanaf 6
jullie gaan winkelen.....................................301
maand ...................................................... 306
A jongenskinderkledij ( leeftijd - 9 jaar) en
V Leuke mensen waar m'n 2 zoontjes (°2000
meisjeskledij ( leeftijd -10 j).........................308
en °2004) kunnen logeren (WE, vakantie...) ... 90
A Kinderanimatie .............................................29
V Oppas ......................................................... 65
A Kinderboeken ...............................................99
V Oppas (occasioneel) overdag in
A kinderbuggy .................................................79
schoolvakanties tussen thuis (Aartselaar) en
A Kinderbuggy, maxicosi, autostoel,.................190
werk (Belgiëlei, Antwerpen)........................... 94
A Kinderen samen laten spelen .......................190
V Oppas voor 2 meisjes (1998, 2001),
A kinderfiets 6 jaar.........................................308
eventueel een weekendje logeren voor mijn
A kinderfiets voor jongen (3 - 6 jaar) ...............301
oudste......................................................... 94
A Kindergrime.......................................... 94, 220
V Opvang kind (°2001) tijdens WE en soms
A Kindergrime (eventueel met verkleedpartijtje
avond in de week ....................................... 190
erbij!) ..........................................................90
V Peuter/kleuterspeelgoed ............................. 125
A kinderkledij in verschillende maten ...............111
V Speelgoed voor kinderen vanaf 1 jaar
A Kinderoppas (eventueel met slapen) ...............91
(Barbie, Lego, Playmobil mag ook)................. 82
A Kinderoppas (misschien kan ik mijn zoon
V Voorbeeldfoto's om kinderen te grimeren........ 94
meebrengen als speelkameraad? ° 2003) ......104
V zwemles crawl en duikles voor 2 kids ........... 308
A Kinderoppas liefst bij mij thuis........................46
A Aanleren van zeepsteenbewerken aan
A kinderoppas omgeving Rumst ........................96
kinderen event bij mij thuis, kan ook in mijn
A Kinderoppas, leeftijdsgenootje voor onze
atelier, ...................................................... 145
dochter van 11 jaar, mag wat ouder zijn.
A Aanleren van zeepsteenbewerking aan een
Liefst tijdens het weekend. ............................. 5
groepje volwassenen die met kinderen
A Kinderoppas, liefst tijdens de week. ................. 5
werken...................................................... 145
A kinderspellen te leen ...................................308
A Advies jeugdboeken ..................................... 29
A kindervideo's te leen ...................................308
A Advies over opvoeden van kinderen ............. 168
A kindervoiture ................................................79
A Advies over opvoeden van kinderen en
A Kindje naar school brengen te Eikevliet - ev.
pubers ...................................................... 169
ook halen...................................................306
A babysit, kinderoppas20, 29, 48, 61, 118, 156, 201, 313,A313,
315 van school afhalen in Lier .................190
Kindjes
A Babysitten, ook overdag en overnachten
A Kleien damesfiets te leen .............................318
mogelijk (ben jongen 19j) ............................. 55
A Knuffelmama ..............................................190
A Bijles, huiswerkbegeleiding lager onderwijs... 156
A Knutselatelier voor kinderen!..........................90
A Clown spelen voor kinderen............................. 4
A letskoop stelten 20pollekes ............................. 7
A Demonstratie zelf kaarsen maken ................ 168
A Letskoop: NIEUW Overgooier/kleedje merk
A Geniet van kindvrije middag: uw kind(eren)
'River Woods' voor meisje van 3 jaar,............316
spelen enkele uurtjes met de mijne (logeren
A Letskoop:NIEUW! T Shirt merk River Woods
kan ook als het klikt) .................................... 94
voor meisje van 3 jaar!................................316
A gespreksavonden organiseren en begeleiden
A Leuk trommelfeest voor je kind of voor een
rond opvoeden van kinderen (+/- 4tal
andere gelegenheid ? ....................................30
ouders) ....................................................... 95
A meisjes kinderfiets (4 - 6 jaar)......................301
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A Natuurwandelingen met kinderen, kleuters
tot en met 4de leerjaar LO. ............................. 5
A Occasionele kinderopvang - 6 jaar ............... 126
A Oppas kinderen vanaf 6 jaar bij ons thuis
(zoontje van 1996) ..................................... 159
A Oppas kindjes overdag (heb zelf meisje °
2001) bij mij thuis of in de buurt.................. 190
A Oppas ook overdag of naschoolse opvang bij
u of ons thuis (zelf 2 zoontjes 4 en 8 jaar) ...... 49
A poppenkleding ........................................... 309
A Samen iets doen met de kinderen (2 meisjes
1998 en 2001), bvb speeltuin, wandelen,
zwemmen, optreden,.................................... 94
A Samen met anderen naar speeltuin,
zwemmen, of thuis/andere
activiteiten/gezelschapsspellenavond.............. 49
A Sinterklaas: Box met een soort van Meccano
in plastiek. De kids hebben er urenlang
plezier aan, je kan er een auto, vliegtuig,
helikopter mee maken! ............................... 316
A Sinterklaas: Grote doos met legblokken waar
de kids lang mee kunnen spelen! ................. 316
A Sinterklaas: Houten treintje, zo goed als
nieuw!....................................................... 316
A Spelen/bezighouden van kinderen (ben
jongen 19j).................................................. 55
A Te Leen : Nieuwe babyfoon (destijds dubbel
kado gekregen ............................................. 90
A Te leen: Action Man speelset (3 auto's, 1
hondenslee, 1 mountainbiker, e.a.) .............. 104
A Te leen: Barbie, playmobil (ev. ook te koop) . 190
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A Te leen: gezelschapsspel Van Dale taalspel
(vanaf 14 jaar) ...........................................104
A Te Leen: Kinder- en jeugdboeken ...................38
A Te Leen: Kindervideo's ................................100
A Te leen: slee ..............................................306
A Te Leen: Speelgoed, gezelschapsspellen,
puzzels, video's voor kinderen ........................99
A Te leen: Step met grote wielen (leeftijd tot
12j) ...........................................................316
A Te leen: strips van Suske en Wiske (en evt.
ruilen met andere strips uit die reeks) ...........104
A Te leen: video's, boeken, puzzels, spelletjes ..190
A Te Leen:Plooibaar kinderbedje, babyfoon,
fietsstoeltje, buggy......................................169
A Te lets: houten kinderstoel met tablet
(volledig nieuw: gekregen van de
mutualiteit) ................................................104
A Te letsleen: babyfoon..................................190
A Toneellessen voor kinderen..........................156
A Uitwisseling babysit, opvang met
overnachting ..............................................190
A Verjaardagsfeestjes voor kinderen ................156
A Vertelnamiddag voor en door kinderen, rond
een thema specifiek voor hén. Concr. data
via mailinglist of bel gerust even voor info!......90
A voor kinderen :je eigen sjaal vilten (in
slechts 2 uur tijd)........................................168
A Zangnamiddag voor en door kids, met
gitaarbegeleiding! Concr data via mailinglist,
of bel gerust voor meer info...........................90

DIEREN
V (leren) paardrijden voor mij en mijn dochter
°2001........................................................ 190
V bij wie mag ik logeren wanneer mijn baasjes
op reis gaan ? ............................................ 311
V eigenaar met paard om op te rijden ............... 96
V Hooi voor de paarden ................................. 306
V kattenoppas tijdens vakantie of werk ........... 137
V Oppas, wandelen met de hond tijdens mijn
vacantie .................................................... 318
V Poezen eten geven tijdens ons verlof ........... 312
V Stro - hooi voor geiten................................ 314
V wie wil (op regelmatige basis) een stevige
wandeling maken met onze hond................... 82
A Dieren eten geven en verzorgen .................... 55
A Dieren uitlaten en verzorgen ....................... 159
A dierenverzorging .......................................... 19
A doggy-brain-train spel te letskoop ................ 129
A Heb 5 prachtige KITTENS!........................... 313
A hond uitlaten ............ 3, 4, 12, 55, 116, 117, 308
A Hond uitlaten in de buurt (Lier) ................... 190

A Hond: advies bij aankoop ..............................82
A Hondjes: werpbak, klein formaat om over te
nemen of groot formaat om te lenen ..............82
A Kittens - kleine visjes...................................314
A Oppas dieren................................................. 4
A Oppas huisdieren ..........................................91
A Planten, dieren verzorgen tijdens uw
afwezigheid, in mijn regio .... 3, 12, 104, 117, 308
A poezen verzorgen .......................................120
A stallen uitmesten ..........................................96
A Te Leen: Kat: reismandje...............................38
A te leen:hondentransportbench ook
vliegtransport .............................................129
A tijdens juli en augustus kan uw trouwe
viervoeter bij ons verblijven .........................311
A Weide voor paard, pony of ander klein
grazend vee .................................................91
A Wij verzorgen je dieren tijdens je verlof ........301
A zijdehaantje .................................................39
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KLEDING EN TEXTIEL
V breien nieuwe steken leren ........................... 96
V Fleurige dameskleding in natuurlijke stof
maat 38 .................................................... 220
V Hulp bij het vermaken van kleding ............... 318
V Hulp bij naai- en verstelwerk ......................... 27
V Hulp in verstelwerk van kleren..................... 190
V Hulp voor breisteek die ik nog niet ken......... 190
V Inkorten van mouwen van een nieuw hemd...... 6
V Jongenskleding (geboortejaar 2003) in
natuurlijke stoffen ...................................... 220
V Jongenskleding voor +10 jaar........................ 38
V Jongenskleding, 1994 en 1997....................... 34
V Kleding verstellen ....................................... 319
V kledingadvies ............................................. 196
V klein naai- en verstelwerk ........................... 322
V maken van kleding op maat ........................ 303
V Naailessen ................................................. 125
V onbedrukte T-shirts ...................................... 96
V Tweedehandskleding voor mezelf (38-42) en
mijn zoontjes (2000 en 2004)!....................... 90
V wie kan er een patroon tekenen voor mij...... 309
V zelf ontworpen dingen laten maken.............. 318
A aankoop kleding......................................... 319
A Allerlei verstel- en naaiwerk.................... 25, 309
A breien ......................................................... 96
A Breiwerk op maat ......................................... 92
A broeken stoppen ........................................ 310
A Dameskleding ............................................ 313
A Dameskleding (maat 44) ............................... 25

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Helpen met kleding passen (naaien) .............114
Huishoudlinnen verstellen ............................310
Hulp bij breiwerk ..........................................92
Jongenskleding 0-3 jaar , babybag,
Tummytub, babyspeelgoed ............................49
Kinderbroeken veranderen ...........................310
Kinderhemdjes veranderen ..........................310
kinderkleding, dameskleding ........................308
Kleding herstellen of advies om het zelf te
doen............................................................10
Letskoop: Zwarte pull, maat 44, nooit
gedragen! ..................................................316
Mooie jassen ..............................................190
ontwerp accessoires - sjaals volgens
kleurtype (ann zorgt zelf voor stof ed) ..........111
poppenkleding ............................................309
Raad bij het maken van eigen kleding, ook
kinderkleding................................................66
Ritsen instikken ..........................................310
styling........................................................111
Te leen of te koop: meisjeskleren voor 6 en
8 jaar.........................................................190
Te leen of te koop: vrouwenkleren 38/40 ......190
Tweedehandskleding.....................................73
Verstelwerk ................................................201
Vilten: ik leer je de basis..............................168
winterjas in wol, warm bruin m38-40 nieuw
50p .............................................................. 7
Zwangerschapskleding (maat 40-42)...............49

VOEDING/ETEN
V Afname zelfgekweekte bio/artisanale
producten.................................................. 318
V Bio-eitjes - Appels/peren/Klein fruit.Ook
valfruit om sap te maken ............................ 316
V BIOgroenten - rabarber .............................. 306
V Biologische groenten en fruit ......................... 54
V Boskoopappelen in 't seizoen ......................... 92
V een extra macrobiotische maaltijd (lunch of
diner) klaarmaken .......................................... 6
V een verrassende maaltijd bereiden voor ons
gezin (4pers) ............................................... 79
V eitjes (liefst biologisch) ............................... 321
V Graag alle mogelijke verse groenten uit de
tuin............................................................. 90

V Groenten, fruit en noten dat over is in de
tuin ...........................................................190
V Groententaart...............................................92
V Heb jij verse scharreleitjes teveel? ..................90
V Het maken van rijstmelk (als alternatief voor
zuivel) .........................................................21
V Iemand in mijn buurt (Pulhof/Berchem extra
muros) die wat ziet in een kookbeurtrol, in
het W.E. ......................................................14
V kooktips .......................................................96
V Kruidenstekjes ............................................... 4
V leren vis fileren volgens regels van de kunst ..129
V Mount Roucous bronwater meebrengen
vanuit Frankrijk...........................................306
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V Nu en dan iets om te eten, bv. in
tupperware, die ik u kan bezorgen ................. 46
V Rabarber, rode bessen, walnoten,
hazelnoten................................................. 216
V Samen (bio)groenten aankopen (ben alleen)..... 6
V Spaghettisaus en andere maaltijden voor
diepvries ..................................................... 34
V vreemde kookkunsten aanleren ................... 137
V Walnoten in het seizoen......................... 92, 168
V Wie wil VERSE soep maken om in te
vriezen? ...................................................... 90
A Adressen restaurants .................................... 69
A Af en toe koken voor een mondje meer .......... 90
A Af en toe koken voor en mondje meer.......... 306
A afdruk van uw foto op eetbaar suikerpapier .. 129
A Appels plukken naar believen in seizoen ......... 81
A bakadvies .................................................. 196
A Berkensapwijn ........................................... 321
A Biologische groenten en kruiden .................... 99
A Brood: notenbrood en andere soorten .......... 168
A Cake .......................... 5, 29, 65, 79, 90, 96, 117
A Choco maken met moutstroop of honing ........ 61
A Chocolade ................................................... 94
A Chocomousse ....................................... 44, 173
A Chocomousse, rijstpap................................ 201
A cider ......................................................... 321
A Confituur zelfgemaakt................................. 168
A Confituur, siroop maken.............................. 216
A Cupcakes: leuk gedecoreerd en feestelijk! .... 129
A dessert en quiches aanbieden...................... 313
A desserts bereiden voor mensen op suikervrij
dieet ......................................................... 322
A desserts, bladerdeeghapjes ......................... 308
A etentje max 6pers vegetarische hoofdschotel
en dessert ................................................... 33
A Gebak ....................................................... 201
A Gebak en nagerechten op bestelling,
originele recepten, op tijd laten weten............ 82
A Groenten en fruit uit mijn tuin: rabarber,
pompoen, courgette, prei,
princesseboontjes, kersen, rode besjes........... 94
A Groententaart ................................. 38, 82, 168
A hapjes maken voor uw feest.......................... 20
A Heerlijke, verse bewaarwafels volgens
artisanaal recept! ......................................... 90
A Helpen bij het Koken op
feestjes/evenementen ................................ 316
A helpen met koken....................................... 120
A ik leer u hoe u indische en sri lankaanse
specerijen gebruikt, eventueel met
kookdemonstratie........................................... 2
A ik leer U mooie feestelijke cupcakes te
maken....................................................... 129
A ik verzorg (alle) hapjes op uw
feest(geboortefeest, communie,) ................... 82
A Indisch eten maken ...................................... 19
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A Info en advies over gezonde voeding ............220
A Info over de juiste voedselcombinaties en
het zuur/base evenwicht..............................118
A initiatie Indonesisch koken (W. Papua)............85
A Kaastaart uit Overijse ..................................168
A koken voor een mondje meer.......................129
A Koken voor een mondje meer (biologisch en
vegetarisch) .................................................63
A Koken voor een mondje meer, ook
Weightwatchers welkom ..............................168
A Koken voor uw feest .....................................63
A Koken, bakken, kneden,... U vraagt, wij
draaien ......................................................126
A Kom eens bij ons eten tijdens het weekend,
verwittig wel tijdig.........................................82
A kook graag kom gerust eens eten...................20
A kookboeken: te letskoop..............................321
A Koude bufetten.............................................91
A Lekker koken en gezellig samen opeten ..........29
A lezing over zoetstoffen, vetten, eiwitten,
ayurveda....................................................325
A liefhebber van Thais of Turkse keuken ik
kook het graag voor u ...................................20
A melk kefir bloem .........................................327
A Organisatie voor samenaankoop en verdelen
koe............................................................168
A Ovengrote pizza - volle bakplaat pistolekes -..316
A Paardebloemconfituur, vlierbloesemsiroop
(seizoen), vlierbessiroop ................................38
A Paëlla klaarmaken in grote pan (ong. 20
personen) ..................................................118
A Pannenkoeken/kleine cakejes bakken............306
A peren aug/sept! ..........................................314
A Plastiek dozen: (permanent aanbod) vierkant
(van becel boter) met inhoud 2.5 liter of
rechthoekige met inhoud 1 liter. .....................38
A pompoen (seizoen) .......................................79
A pruimen (juli) ..................................... 129, 216
A Recepten uitwisselen en/of samen bereiden,
websites met recepten ..................................49
A recepten zoeken .........................................129
A Scharreleieren ............................................173
A schuif mee aan tafel....................................308
A Smullen van een lekkere maaltijd bij mij
thuis ............................................................61
A Soep...... 4, 61, 69, 104, 168, 201, 306, 308, 313
A Spaghettisaus....................................... 90, 308
A sri lankaanse 3-gangen lunch, met liefde
bereid door Jeyaseelan.Vlees, vis of
vegetarisch. Bij ons thuis/meeneem/op uw
feestje .......................................................... 2
A Sri-lankese gehaktballetjes maken ..................69
A stoomkoker ................................................301
A taart ...............................................65, 90, 116
A Taart: lekker en zeer feestelijk gedecoreerd! .129

blz. 15

Lets AntwerpenAntwerpen-Provincie

De Kieslijst

A Taarten bakken (groententaart of zoet
gebak) ........................................................ 63
A te leen Heb een sapketel om zelf sappen te
maken (sterliseren) .................................... 316
A Te leen: barbecue ........................................ 27
A Te Leen: Barbecue (kleine) ........................... 81
A Te Leen: Barbecue op wielen (grote)............ 168
A Te Leen: elektrisch fondue- en raclettestel...... 32
A Te leen: glazen, bestek, servies,... ................. 27
A Te Leen: Kookboeken .....................99, 114, 168
A Te Leen: Paella-pan (8 personen) ................ 100
A Te Leen: Skottelbraai (grote wok op gasfles,
om te koken op kampeervakanties of in de
tuin) ........................................................... 32
A Te Leen: Tajine (6 personen) ...................... 100
A te leen:Electr. wafelijzer.............................. 316
A Tiramisu .................................... 91, 93, 96, 159
A Traditionele Oost-Vlaamse vlaai volgens
recept van overgrootmoeder ......................... 29
A vegetarisch leren koken bij u thuis ................... 7

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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VERS gebakken pannenkoeken!......................90
vlierbessen (seizoen).....................................79
voedingsadvies ...........................................325
Walnoten, appelen volgens seizoen...............114
Warme maaltijd bij ons thuis. Hebben nog
een plaatsje vrij aan tafel................................ 5
wie kookt eens in onze plaats.........................82
Wie wenst:Rabarber, druiven frambozen,
trosbessen? ................................................313
wie wil er een vegetarische afhaal maaltijd
en vegetarische burgers op bestelling .............33
Wij koken voor u voor een bijzondere
gelegenheid .................................................38
zachte speculaastaart ..................................159
Zelf aromatische olijfolie en azijn maken .......216
Zelfgebakken glutenvrije en suikervrije cake. .118
zelfgebakken wafels ......................................79
Zondagontbijten ...........................................69
zuurdesem .................................................311
zuurdesembrood leren maken ......................311

LICHAAMSONTSPANNING
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ECHTE! Californische ontspannings massage... 14
Gebruik van een infraroodcabine.................. 104
lichaamsmasssage...................................... 120
Massage (door vrouw) .................................... 3
Massage en aanleren van massage .............. 190
Relaxatiemassage met of zonder olie.............. 15
Shiatsu behandeling ................................... 104
Uitwisseling shiatsu-massage......................... 27
volledige lichaamsmassage.......................... 325
Wie masseert mij (rug, nek, schouders)............ 8
2 lessen Biodanza in Oost-West-Centrum...... 126
Aanleren verschillende massage technieken
met of zonder olie om je partner te laten
genieten: Ayurvedische (Indische), Cayce,
Holistic Pulsing, hotstone,... .......................... 15
ayurvedische lichaamsmassage,
dieptemassage........................................... 325
Babymassage............................................. 168
Babymassage (en aanleren) .......................... 49
basaltstenen (hotstone) voor massage 40
pollekes......................................................... 7
begeleiding groepsmassage max 6 pers.......... 96
Biorelaxatiesessie ....................................... 118
cellulitismassage ........................................ 144
Finse sauna in een afgesloten tuin ................. 34
gespecialiseerde voetverzorging................... 108
handmassage .............................................. 81
Helende, ontspannende massage aangepast
aan JOU (3 jaar ervaring), kan ook bij jou
thuis! .......................................................... 90
hollistische ontspanningsmassage ......... 120, 144

A houtgestookte sauna in gesloten tuin tot
6pers als ik zelf mag stoken is het gratis .........92
A Indiaanse zweethut: duiding en uitleg.............34
A Initiatie massage voor koppels! (3j ervaring
en opleiding in massage) ...............................90
A leren leven volgens de cyclus van de 5
elementen..................................................169
A Massage & relaxatie ....................................313
A massages (relax, reflexologie) ........................78
A Massages met olie: Hotstone, Ayurvedische,
Lymfedrainage(Cayce),Sensitieve massage,
10j. ervaring.................................................15
A Massages zonder olie:Holistic Pulsing,
Shiatsu, reiki, aanrakingen als 1ste stap naar
massage (haptonomie), >10j ervaring ............15
A ontspannende massage ......................... 96, 118
A Ontspannende shiatsu massage. ..................... 6
A ontspanningsmassage: Californische
massage of equivalent...................................14
A pediwell, massage van de voeten zonder
moeite. ......................................................108
A Regeneratietherapie, psychische
doorstroming................................................49
A Reikibehandeling in combinatie met gelaat en voetmassage en aromatherapie.(3j
ervaring) Kan ook bij jou thuis. ......................90
A Relaxatiemassage (etherische olie) .................23
A Relaxatiemassage, voetmassage...................... 3
A Shiatsu behandelingen ..................................23
A vibratietraining ...........................................108
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A wellness-moment met op en top verzorgde
massage.................................................... 169
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A Yoga..........................................................318
A Zweedse massage.......................................126

LICHAAMSVERZORGING
V gelnagels zetten / french manicure of andere
versiering .................................................. 319
V Graag een lekkere massage......................... 301
V Haar knippen ...................................... 146, 316
V Haar knippen / kapsel-advies / iemand die
me kan leren hoe ik het haar van dochter
mooi kan knippen....................................... 125
V haren knippen.............................................. 78
V Hulp bij aanbrengen van haarkleuring .......... 104
V hulp gezocht bij feestelijk opsteken van haar 129
V Kapster/kapper om de haren van mijn
zoontjes te knippen. ..................................... 90
V Natuurgeneeskundig advies voor fysisch en
psychisch lijden.......................................... 190
V Ontharen................................................... 313
V Pedicure ........................................................ 3

Reeks biofeedbacksessies ............................104
voetmassage, verzorging .............................308
Wie geeft mij een gembercompres .................. 6
Bachbloesems...............................................25
Bejaardenoppas..........................................190
Gembercompressen ......................................23
haar knippen ...................................... 137, 318
handverzorging.............................................81
Hulp bij aanbrengen van haarkleuring ...........104
Kruidenbereidingen op maat ........................126
Letskoop: Massageolie tegen cellulitis merk
BO.............................................................316
A Voetverzorging:is voetbad-pedicurevoetmassage ..............................................145
A Zalven/crèmes/natuurlijke
verzorgingsproducten/kruidenthee's op maat.125
V
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A

GEZONDHEID
V
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Accupunctuur............................................. 301
Gebruik van planten (siroop-tinktuur - likeur) 314
Hulp in omgaan met stress.......................... 190
advies voedingssupplementen en etherisiche
olies voor fysieke kwalen............................... 16
Bachbloesemadvies ............................. 118, 325
Bachbloesem-advies en -samenstelling ......... 169
Begeleiding gezond afslanken...................... 125
Dieptemassage .......................................... 118
Gebruik van planten (siroop/tinktuur/likeur).. 314
holistic pulsing ........................................... 196
Info over zwangerschap en geboorte ........... 168
infrarood lamp te leen ................................ 108
kaartleggen, pendelen, bach-bloesem .......... 309
kom het helende effect voelen van een
magneetveldmatras bij mij thuis. ................. 108
lamp met daglicht (medisch getest),ook
tegen winterblues....................................... 108
leg magic (gezien op tv). buikspieren..3' per
dag!.......................................................... 108
magneetveld therapie ................................... 16
Meditatie en relaxatie voor kinderen, want
ja, ook zij lijden meer en meer onder
stress... ....................................................... 90

A Meditatie/Mindfulness voor volwassenen, zet
die eerste stap naar een ander leven... ...........90
A Natuurgeneeskundig advies voor al uw
fysische en psychische problemen ................118
A Ondersteuning bij je ongemakken! ...............316
A Oorkaarsenbehandeling ....................49, 78, 118
A Palliatieve begeleiding, liefst in de buurt,
geen medische verzorging. ............................. 5
A Rustgevende en Reinigende kruidenthee
voor je bereiden (samenstelling!) .................306
A Rustgevende Hand-/voetmassage/reflex........316
A te leen boeken (psyche, alternatief,
bewustzijn, enz) ...........................................78
A Te leen: Boek(en) dokter Amen over ADHD .....55
A Voedings- en gezondheidsadviezen voor
uiteenlopende klachten (2de jaar voedingsen gezondheidsconsulent)............................125
A Voetreflexologie.........49, 79, 108, 118, 196, 325
A vragen ivm geneeskunde en gezondheid .......110
A yin shin jyutsu, holistic pulsing .......................16
A Ziekenoppas.................................................27
A zin om de wondere wereld van etherische
olien te verkennen? ik help je graag een
beetje op weg ..............................................61

ENERGIEWERK
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V Begeleiding door volw. wicca van jonge
wicca °1995................................................. 23
V Heeft er iemand ervaring met EFT?.............. 315
V Reikisessie................................................. 104
V spiritueel coach ............................................ 96
A Boek: Licht op je aura (van Barbara
Brennan) ..................................................... 55
A Cupping (Oosterse geneeswijze) .................. 318
A EFT aanleren en doen................................... 55
A hollistisch kaartleggen ................................ 120
A Hulp bij keuze Bachbloesem remedies. ........... 78
A meditatie in groep ...................................... 325
A Reiki ................................................ 33, 49, 61
A Reiki/I.E.T./Mahi Kari.................................. 316

A Reikimaster praktijk ....................................120
A Reikisessie met, indien jij dit wenst, een
aansluitend gesprek. Kan ook bij jou thuis!......90
A Te leen: Mindsurfer (toestel om
hersengolven te meten) te leen en uitleg (bij
mij thuis of computer vereist) ........................55
A Te Lets : Pakketjes van 20 handgeschilderde
inzichtskaartjes. (steeds verschillend!) ............90
A vegetarisch eten met soep, hoofdgerecht en
dessert ......................................................325
A Workshop intuïtief/meditatief schilderen voor
volwassenen : creëren vanuit je-Zelf. Data
via mailinglist of bel gerust voor meer info! .....90

GESPREKS- EN THERAPIEWERK
V Een diepgaand gesprek: over Esoterie o.a. ... 315
V handlezen.................................................. 144
V Lichaamsbeleving door expressie, uiten van
opgeslagen emoties.................................... 190
V Spirituele-levenscoach met kennis van
psychologische problemen........................... 190
V Zelfvertrouwen opbouwen voor mij en mijn
dochter °2001............................................ 190
A Bespreking relationele en persoonlijke
problemen om inzicht te krijgen in eigen
situatie........................................................ 15
A Coaching ............................................ 309, 323
A Een goed gesprek bij een tasje koffie! .......... 315
A Een luisterend oor of een klein gesprekje
(kan telefonisch) om in-zicht te krijgen in
een situatie/probleem. .................................. 90
A filosofisch gesprek ...................................... 308
A gesprek, persoonlijke of relatieproblemen,
agressie ...................................................... 93
A Gesprek/expertise over man-vrouw
verschillen ..................................................... 4
A Gesprekstherapie & coaching................ 313, 313
A Goed gesprek, luisterend oor.................. 48, 114
A Integratieve psychotherapie voor kinderen
en jongeren (opleiding consulente). Vraag
gerust vrijblijvend meer info!......................... 90

SOCIAAL,

A Luisterend oor ...............169, 306, 308, 314, 317
A luisterend oor eventueel in combinatie met
een wandeling of etentje. ............................137
A Luisterend oor tijdens een wandeling ............312
A Luisterend oor, gezelschap, raad,
analyseren, helpen zicht krijgen....................190
A Maandelijkse groepsbijeenkomst over M/V
relatie: meditatie, praten, partneroefeningen, Emotioneel Lichaamswerk,
massage, enz. ..............................................15
A Reiki - Tachyon...........................................313
A Sessie Emotioneel Lichaamswerk, bioenergetica, massage, beter ademen,..., -->
losmaken van opgekropte spanningen met
als doel je beter in je vel te voelen! Wie
durft? ..............................................................15
A spirituele kleurentherapie.............................120
A Therapeutisch gesprek over
relatieproblemen, sexuele problemen, voor
M/V, voor koppel of single .............................15
A Wandeling samen met jou, vermoeide of
eenzame mens. Laad je op in de natuur, ik
wil ondertussen naar je luisteren. .................... 5

CULTUUR, ONTSPANNING

CREATIEF, ARTISANAAL
V een spinnewiel dat werkt. ............................. 38
V hulp bij schilderen olieverf en aquarel .......... 120
V ideeën gevraagd voor mijn krea-clubje ......... 322

V Kaarsrestjes (om nieuwe kaarsen mee te
maken) ......................................................168
V leren schetsen of pentekeningen maken........129
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V rariteitsvoorwerpen om tuin mee te
decoreren. Alle gekheid (op een stokje) kan
leuk zijn, ..................................................... 85
V Resten van wol (katoen, acryl,...) ................ 159
V Ruimte om te schilderen (samen) ................ 190
V Samen schilderen, al doende leren, ook
beeldhouwen ............................................. 190
V specialist webdesign/flash ........................... 321
V Wie heeft zin om samen aquarel te
schilderen? ................................................ 315
V Wie kan mij kalligrafie leren?......................... 90
V wie leert me quilten of patchwork ................ 129
V Wie leert me vilten?.................................... 316
A (professioneel) grimemateriaal te leen,
vooral kinderschmink .................................... 78
A Aanbod uit: Schilderen, keramiek, juwelen,
glas .......................................................... 313
A aanleren bandweven .................................... 92
A aanleren kaartweven .................................... 92
A aanleren spinnen met spintel......................... 92
A Atelierbezoek: keramiek en beeldhouwen ....... 92
A bamboestokken max hoogte 6m .................... 92
A beeldhouwen in klei/portret......................... 321
A Boekbinden ................................................. 25
A bollen wol in verschillende kleuren ................. 96
A cadeautjes maken ...................................... 322
A cadeautjes origineel inpakken...................... 319
A Creatieve workshops voor volwassenen! ......... 90
A cursus communicatie 6 deelnemers 6 keer
2.30 uur .................................................... 145
A Customizing kleding en accessoires ................ 73
A Decoratie voor kinder - en - babykamer :
een origineel, UNIEK, schilderwerkje met de
kleuren die jij wenst! .................................... 90
A Decoratief muren schilderen .......................... 63
A donkere kamer gebruiken ........................... 321
A Dozen bekleden, ik maak het voor jou of leer
je hoe je het zelf kan .................................... 63
A Etskaartjes zelfgemaakt .............................. 159
A exclusief,zelfgemaakte kaarsen............... 54, 168
A fotoreportage............................................. 321
A Gelegenheidsgedichten maken..................... 156
A gepersonaliseerde rouwkaartjes................... 127
A Geschenkenmandjes maken op thema vb.
Antwerpen................................................. 318
A glasraam maken/restaureren ....................... 321
A helpen versieren voor feestjes ofzo ................ 96
A hulp bij breien, haken, andere creatieve
hobby's ..................................................... 309
A Hulp bij het maken van kussens, gordijnen,
tafelkleden, enz............................................ 66
A hulp bij het maken van uw eigen kleding ........ 20
A Hulp bij materiaal keuze om te tekenen en
te schilderen .............................................. 312
A Ik beschilder graag je muren... .................... 313
A juwelen maken of repareren.......................... 96
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kaarsen maken ...........................................319
kaartjes maken .............................................96
kalligrafie ...................................................127
kalligrafieset in bruikleen .............................125
kalligrafieset te leen ......................................78
Keramiekwerkjes bakken .............................114
Kleien, Wie vindt kleisessies te duur en wil
toch graag eens samenzitten om te
'modderen'? .................................................. 5
Kleine kunstwerkjes (modderbatik techniek) ..145
KLEURENschilderijen op doek, versch
afmetingen, of kan ook op vraag ('jou'
kleuren). ......................................................90
Knutselatelier voor kinderen!..........................90
knutselcafé omgeving rumst ..........................96
Knutselwerk allerlei: vilten, breien,... ..............38
kraalwerk ...................................................309
Kunstig borduurwerk ...................................159
leer je beeldhouwen?,ik kan je raad geven. ...137
Leren breien en haken.................................317
Leren kaarsen gieten.....................................54
leren vilten sjaal, bloem of juwelen.................63
letskoop groot pakket scheerwol of
superknuffel kussen ....................................... 7
LETS-leen/koop: sokkels voor beelden ..........322
linnen weefdraad ..........................................20
Maak bloemstukken voor u op aanvraag........118
machinaal borduurwerk ...............................309
Maken van wenskaarten/uitnodigingen met
PC .............................................................312
Manden uit natuurlijke materialen, ik maak
het voor jou of leer je hoe je het zelf kan ........63
Mappen of boekjes inbinden, ik maak het
voor jou of leer je hoe je het zelf kan..............63
maten van papier, ideaal voor kaartjes,
knutselen of kinderen. ...................................82
mee creatief aan de slag gaan......................308
Objecten in papier machee, ik maak het voor
jou of leer je hoe je het zelf kan .....................63
ontwerpen en bedenken van leuke
uitnodigingen, geboortekaartjes,enz .............303
Op weg helpen met klei...............................114
Opmaak affiches, kaartjes,.............................27
Organiseren van bezoek aan tentoonstelling
+ begeleiding .............................................312
Papier scheppen, ik maak het voor jou of
leer je hoe je het zelf kan ..............................63
paraffine ......................................................81
primitief weefgetouw.....................................92
Restaureren van keramiek, porselein,
beeldhouwwerk, schilderijen, kleine
meubelen, speelgoed ....................................92
resten stof vooral gele katoenen lappen ..........33
rijmpjes of rijmende teksten maken ................78
Samen vilten met aanleren van
basistechnieken en meer. ............................125

blz. 19

Lets AntwerpenAntwerpen-Provincie
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

De Kieslijst

Schetstekeningen maken ............................ 190
Schilderijen zelfgemaakt ............................. 159
spintol......................................................... 92
stencilapparaat van ca1950 ........................... 92
Stofrestjes ................................................... 66
stukken mousse om mee te knutselen vb om
blokken te maken......................................... 33
Te Leen: Kunst: keramiek, grafiek,
beeldhouwwerk, schilderijen.......................... 92
Te leen: schildersezel ................................. 306
Te Lets : mooie(!) handgemaakte
theelichthoudertjes! (ook leuk en origineel
als kadootje!)............................................... 90
Tekentafel (bij mij thuis te gebruiken) ............ 25
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A verlichting maken........................................321
A Versieringen voor feestjes: verjaardag,
huwelijk, doop,... ........................................168
A vervilten juwelen en sjaals ook aanleren..........20
A Vilten................................................... 73, 321
A Wenskaarten maken voor nieuwjaar,
verjaardag,.................................................168
A Wenskaarten zelfgemaakt: ruime keuze, of
tips om ze zelf te maken................................82
A Werken met papiermaché & papierscheppen
- bezoek aan eigen atelier............................312
A Workshop intuïtief/meditatief schilderen voor
volwassenen : creëren vanuit je-Zelf...............90
A zweeds weefgetouw 135cm weefbreedte.........20

CULTUUR, ONTSPANNING
V
V
V
V
V
V
V
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V
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(Oude) strips ............................................... 82
Adler nummer 2 ........................................... 82
Boeken Herman Brusselmans ........................ 44
Boeken lenen over quantumfysica................ 306
fietsen en wandelen .............................. 96, 121
Gezelschapsspellen spelen met niet-rokers
(tactisch, doordenker en familiespel) .............. 55
Graag meegaan naar musea en
tentoonstellingen........................................ 313
Hulp bij feestjes ......................................... 318
Iemand of groepje samen naar toneel/film
gaan ......................................................... 146
Meevliegen met hete luchtballon of ULM........... 4
rookvrije feestjes.......................................... 96
samen in de natuur wandelen...................... 120
Samen muziek maken, zingen, naar
concerten gaan! ......................................... 313
Scrabblepartner ......................................... 317
te leen gevraagd: watermerkkijker
postzegels ................................................. 322
Te Leen: Wederzijds uitleenexperiment van
strips .......................................................... 82
Tips voor nieuwe stripreeksen ....................... 82
Trommelen - Zingen ................................... 316
Wie wens ter mee naar rommelmarkten te
gaan?........................................................ 315
bedminton ................................................. 137
Begeleide fietstocht tussen Lier en Herentals .. 69
Bier, introductie in het Belgische bier, een
avondje met degustatie voor uw gekozen
gezelschap .................................................. 38
Boeken en CD's halen bij de bibliotheek........ 100
boeken lijst wordt op aanvraag opgestuurd... 145
boeken over fotografie: te letskoop.............. 321
boeken over onderwaterwereld: te letskoop.. 321
Breng boeken voor je mee uit de bib............ 314

A Creatieve ideeën bedenken (en uitvoeren)
voor allerlei gelegenheden en feesten ...........156
A Cultuurinteresse? Tentoonstellingen?
Vernissages? Film? Daar lust ik wel pap van. ...14
A dansinitiaties zoals Salsa, merengue, rock
and roll initiaties, individueel of in groep. ........82
A evenementorganisatie ...................................83
A Feestjes organiseren ...................................313
A fietsen en wandelen ............................ 121, 168
A gelezen flairs uitlenen..................................319
A Gespecialiseerde literatuur van Franciscus
van Assisie ...................................................69
A gezelschap om ergens samen naartoe te
gaan..........................................................173
A gezelschapsdame..........................................19
A Gezelschapsspellen spelen .............................32
A helpen bij het voorbereiden van een feest
(vb.communiefeest) ......................................95
A hulp bij allerlei activiteiten ...........................308
A Hulp bij feestjes..........................................314
A Hulp bij feestjes: opdienen, afwassen,
tappen, koken,... ..........................................63
A Hulp bij verjaardagsfeestjes .........................301
A Ik fiets af en toe richting Nederland. Wie
ook? ............................................................14
A Inspreken: stemmetjes, expressie of
verhalen inspreken voor blinden ...................190
A Kinderfeestjes organiseren, schminken..........315
A Kruidenwandeling: leren kennen van eetbare
planten ......................................................316
A LETS-leen/koop: schilderijen ........................322
A LETS-leen/koop: schildersezel ......................322
A Meehelpen koken voor feestjes ....................315
A Organiseren/coördineren van marktjes..........316
A Oude nummers tijdschrift Freundin, Tempo
Verde, Kreo, Seizoenen, Natuurpunt ...............99
A poëzie en voordracht...................................169

blz. 20

Lets AntwerpenAntwerpen-Provincie

De Kieslijst

A Samen fietsen of gaan wandelen ................. 137
A Samen Klein Brabant & Durmestreek
verkennen ................................................. 316
A Samen terrasje, cinema, theater doen .......... 168
A Samen theater of concert bezoeken ............. 117
A suske en wiske stripverhalen ......................... 54
A Te leen: Bijna alle Suske en Wiske strips ........ 55
A Te leen: boek -A beginners guide to create
your reality- (van Ramtha) ............................ 55
A Te leen: Boek -The paradigma of pleasure(van Justis Chase) en uitleg........................... 55
A Te leen: boeken over heemkunde en
Esoterie: A. Bailey,T. Zeberio, G. Walschap,
D. Verhulst ................................................ 306
A Te Leen: Boeken, vooral kunstboeken ............ 48
A Te leen: franstalige volwassen strips
(Garulfo, Trolls de Troy, Lanfeust de Troy,
Largo Winch). Aangenaam om je frans weer
op te frissen! ............................................. 122
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A Te Leen: gezelschapsspelletjes (voor
kinderen en volwassenen)..............................32
A Te Leen: Partytent (tuinpaviljoen 3,5 x 7m).....93
A Te Leen: Romans........................................114
A Te Leen: Strips .............................................29
A Te Leen: tuinboeken ...................................114
A Te leen:Barbeque .......................................315
A uitlenen van gezelschapsspelletjes................303
A Verhalen vertellen en voorlezen voor
kids/volwassenen........................................301
A Verhalen vertellen of gedichten voordragen
aan huis.....................................................156
A voorleesavond met huisgebak en thee ............. 7
A Voorlezen: krant, sprookjes, boeken,... voor
kind en volwassenen ...................................190
A zwemmen ..................................................137
A Zwemmen in het verwarmde zeewaterbad
van Oostende is ook uw dada? Kunnen we
samen rijden, gezelliger en goedkoper ............14

MUZIEK, BEELD EN KLANK
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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advies digitale fotografie ............................. 196
grote djembé ............................................. 327
Leren zingen.............................................. 125
Lessen piano.............................................. 190
Lessen zang............................................... 190
Mooie films / uitwisselen films ..................... 125
muziekpartituren dwarsfluit ......................... 319
nazicht elektrisch orgeltje............................ 309
technische hulp radio, tv enz ....................... 120
Wie kan mijn piano stemmen?....................... 32
Zangles ..................................................... 156
Beeldbewerking van digitale foto's ................. 27
beluisteren van onze collectie klassieke
muziek ...................................................... 311
bijlessen muziek/dwarsfluit.......................... 319
Blokfluit....................................................... 73
Blokfluitles (sopraan-, alt- en tenorblokfluit)
aan beginnelingen en half-gevorderden ........ 220
CD-muziek omzetten in MP3 formaat.............. 65
didgeridooles ............................................... 83
Digitale foto's maken en afdrukken ................ 54
DJ............................................................... 83
Fotobewerking voor sites, opstart van
internetwinkeltje ........................................ 316
Foto's maken ............................................... 44
Foto's maken (liefst buiten) ........................... 63
heb je een feestje ik kan het komen
opvrolijken met een toneelstukje ................... 96
Hulp bij notenleer....................................... 122
Ik kan u een liedje aanleren .......................... 32
Instellen TV/Video........................................ 49
LP's rock en pop, '60 tot '90 .......................... 44

A muziek leren lezen (notenleer, ritme)..............78
A muziek spelen voor vieringen .......................319
A Muziekavond voor volwassenen, met
gitaarbegeleiding en percussie! Concr data
via mailinglist, of bel gerust even voor meer
info. ............................................................90
A Muziekles piano / accordeon met klavier .........91
A Muziekpartituren (modern en klassiek) voor
piano ...........................................................94
A opluisteren van uw feestjes, recepties,
vernissages e.a. met live klaviermuziek, met
of zonder zang, met gedichten.... ...................30
A Opnemen van TV-programma's op video .......100
A oude platen op cd zetten 10 pollekes per
plaat............................................................54
A Pianoles voor beginners.................................94
A Programma's opnemen op DVD ......................32
A Raad geven bij de aanschaf van
elektrische/elektronische toestellen.................14
A Samen klank maken via stem en eventueel
ander instrument ..........................................61
A Tango demonstratie ....................................190
A Te Leen : Kindervideo's .................................90
A Te leen: CD's..............................................306
A Te leen: cello................................................55
A Te leen: DVD -An inconvenient truth- (van Al
Gore)...........................................................55
A Te leen: DVD -What the bleep do we
know!?- en uitleg ..........................................55
A Te Leen: films (Standaard tapes)....................32
A Te Leen: films op DVD...................................32
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A Te leen: Simenon romans+Maigret (bijna
volledig oeuvre in het Frans) ....................... 311
A Te Leen: Videofilms (De Standaard),
kindervideo's................................................ 49
A Te leen: zowat alle oudere Disneyfilms. ........ 118
A Teksten inspreken (en inzingen) .................. 302
A Televisie en videorecorder zonder
afstandsbediening ...................................... 216
A toetstrombone ............................................. 92
A TV programma's opnemen op DVD .............. 117
A verrassingsoptreden op familiefeesten met
accordeon en zang (maximum 1 uur) ........... 303



augustus 2011

A Videocassetes VHS: zelfopgenomen
allerhande programma's. Kunnen gebruikt
worden voor nieuwe opnames........................38
A Wij kunnen (sommige) DVD's kopiëren ...........82
A Wij kunnen uw (niet beveiligde) video op
DVD zetten...................................................82
A Wij maken uw fotoreportage........................118
A zangles (zowel voor kinderen als
volwassene) ...............................................185
A Zingen .......................................................190
A Zingen bij begrafenis / huwelijk / feestje ... .....32

SPORT
V Badmintongenoot (ik zou graag eens gaan
badmintonnen, maar men moet daarvoor
met 2 zijn)................................................... 12
V Fietsstandaard ........................................... 327
V Recreatief squashpartner ................................ 8
V Samen fietsen/skaten/tennissen
(basisniveau)Tennispartner overdag in de
zomer ......................................................... 49
V sportpartner/trainer.................................... 319
V tenniscompagnon ....................................... 121
V Tennispartner gezocht (ben 19 jaar met 5
jaar ervaring)............................................... 55
V wie leert me kleiduifschieten? ...................... 129
V wie leert me vliegvissen? ............................ 129
A duikuitrusting te letskoop ............................ 321
A fietstocht in Weert en Scheldeland ............... 311
A Gezelschap voor zeiler - samen
fietsen/wandelen - zwemadvies ................... 314
A Help u op weg (terug) aan sport te doen
(bijv. samen lopen, zwemmen of squashen ook absolute beginner) ............................... 117
A Hulp bij feestjes ......................................... 318

A Ik leer u de basis van Brazilian jiu-jitsu (ev.
voor zelfverdediging)...................................117
A kano les door ervaren instructeur .................129
A koersfiets .....................................................92
A Leren zwemmen. ..........................................82
A materiaal voor in de bergen/sneeuw... ..........321
A Natuurwandeling te Weert (vanaf lente
2011) ........................................................312
A Neopreen te leen (5mm dik; 170cm).............122
A Samen gaan fietsen 1 keer/maan op vrijdag! .312
A samen tennissen.........................................121
A te leen: 2 body boards ................................129
A Te Leen: Skikleding.......................................99
A Te Leen: Turntoestel (om te oefenen voor
acro-gym) of te LETSkoop .............................25
A Tennispartner ...............................................27
A Uitleg, routes, om te gaan kamperen met de
fiets - ook materiaal te LETSlenen ................312
A zondagochtend: Samen ontbijten en gaan
zwemmen in prima zwembad Mortsel/Wilrijk....14
A Zwemmen - fitness .....................................313

VAKANTIE
V App of logies aan zee/Ardennen................... 316
V enkele dagen aan zee of in de Ardennen
verblijven .................................................. 120
V Goedkope adressen of ideeën voor vakanties
met kleine kinderen (niet verder dan 800 km
rijden)....................................................... 104
V Huisje in de Ardennen of ander mooi gebied
(liefst met open haard) ................................... 4
V huisoppas tijdens vakantie .......................... 137
V Ideeën + adressen kindvriendelijke
vakanties (campings aan zee, Nederland,
Ardennen, Frankrijk, ...)................................ 23

V Info omtrent reis met de wagen naar
Santiago de Compostella (met hond), ev.
reizen in groep ...........................................318
V Info over goedkope, rustige
vakantiewoningen op max. 500 km afstand ...169
V Info over, mogelijkheid tot, betaalbare
zomervakantie met mijn 2 zoontjes... OF
voorstellen om samen bvb een huisje te
huren! .........................................................90
V Mobilhome lenen / huren ................................ 4
V overnachtingsplaats ....................................311
V Vakantiemogelijkheden zee, Ardennen,
Frankrijk, mobilhome.....................................23
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V Verblijf in ardennen of kust, weekend,
betaalbaar ................................................... 34
A Bed & Breakfast nabij Kalmthoutse Heide,
kan per dag verletst worden.......................... 99
A Dieren eten geven tijdens vakantie .............. 100
A Eenpersoons-trekkerstent te leen................. 125
A fietsroutekaarten van onze streek rond
Kapellen ...................................................... 21
A Garmin GPS60 wandelGPS te letskoop .......... 129
A Goedkope adressen voor supervakantie in
Zwitserland.................................................. 69
A Huis nabij Kalmthoutse Heide tijdens onze
vakantie (begin juli + 1ste 14 dagen van
augustus) .................................................... 99
A Huisoppas ........................27, 55, 120, 121, 216
A info over fietsvakantie................................. 321
A Info over jeugdherbergen ........................... 173
A Info over Noorwegen.................................. 173
A Info over Normandië .................................. 321
A Info over Peru............................................ 321
A Info over Schotland ........................................ 4
A Kamer met kitchenette voor wie er eens
tussenuit wil ................................................ 81
A kort verblijf in Mechelen................................ 19
A landkaarten te leen..................................... 319
A logeerkamer met ontbijt in Lier...................... 33
A Met je tent kamperen in de tuin tijdens
Sfinksfestival................................................ 63
A mobilhome .................................................. 85
A Oppas planten/dieren tijdens je vakantie ...... 173
A Oppas tijdens verlof: planten water geven,
brievenbus leegmaken,... ............................ 201
A Planten verzorgen bij afwezigheid .................. 54
A reisadvies .................................................... 19
A Reisinfo en foto's over Marokko,New York ...... 63
A Reisinfo over Margaretha route in
Denemarken ................................................ 92
A Reisinfo over Zweden ................................... 92
A reisinfo Wales of Noorwegen ....................... 129
A Reisinfo: Equador en Bolivië ........................ 314
A Reisinformatie over Chios (Griekenland) ....... 311
A reisinformatie voor fietsvakanties................. 311
A rugzak 71 l inhoud te leen, bordeauxkleur ...... 78
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A Samen naar speeltuin, uitstapjes, creatief
zijn, zwemmen, meertje of zee.....................190
A Spullen meenemen naar de kust (omgeving
Nieuwpoort) ...............................................156
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