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Administratie-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst

Mutatie

MBED 31048
ATTI 30118

Allerlei administratief werk
Ik heb verhuiskaartjes over om naar bedrijven te sturen, inclusief
postzegel. 1* per verhuiskaartje.
MARISCA 30135
A5 enveloppen, wit geel en lichtblauw
EMILEVD 31032 Ervaring Opleiding Vergadertechniek, leren effectief vergaderen
ELLY 31030
Notuleren
MARTIN 31024
Stukjes schrijven of corrigeren voor Sterrenstof of samenvattingen
maken
VIJFVLAK
multomappen,2-,4-, en vele 24-rings
30065

25-feb-2013
03-nov-2012

VIJFVLAK
30065
BETTINA 30163
WANJA 30134
Advies-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
EMILEVD 31032
In
opleiding
ELLY 31030
TWINKLE*
30030

80 plastic insteekhoezen voor 2/4/24-ringsmap, of -ordner.

24-feb-2011

Hulp bij schrijven van brieven en bezwaarschriften
Enveloppen, stevige, allerlei grote maten voor hergebruik

31-okt-2010
30-okt-2010

Tekst
Conflicthantering, verwelkom conflicten

Mutatie
04-nov-2011

Projectplannen schrijven en projecten opzetten
Opzetten van projecten

18-okt-2011
31-okt-2010

HETTY 30164
HETTY 30164
Advies-vraag
Lid
VOORUIT
30099

Ervaring

Ervaring Opleiding Advies bij aankoop woning
Ervaring Opleiding Talentscan, diverse tests, loopbaanbegeleiding

Ervaring Opleiding Tekst
Ervaring
Wie kan mij een korte cursus geven op het gebied van mijn
smartphone zodat ik snel een aantal mogelijkheden onder de knie
heb?
Audio en Video-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
B-A-H 31010
Gratis af te halen: Akai CTB 213 MT-(Beeldbuis)televisie met 20 inch
(= 51 cm) beelddiagonaal en luidspreker aan de voorzijde, Scart- en
antenne-aansluiting aan de achterzijde en koptelefoonaansluiting en
AV- (= cinch = tulp-) aansluiting aan de zijkant. Inclusief
afstandsbediening, gebruiksaanwijzing, technisch schema en
aankoopbon.
JAN 31065
Ervaring
hulp bij het leren omgaan met je digitale spiegelreflex camera
QLIFE47 31056 Ervaring Opleiding LP's of oude videobanden (VHS of Hi8) overzetten. Enkele stuks ,
geen hele verzamelingen! 3*** per uur werk. Totaal aantal sterren
na inschatting aan de hand van het materiaal.
BABBALA 30028
Te huur: Beamer prachtig helder beeld en 3D mogelijkheden =
computerkabels extra lang 10m
DIKJE 30019
CD's kopieëren
Audio en Video-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017
videobanden 2* en videorecorders ook met longplay)
VOORUIT
LP's op CD's leren zetten
30099
Bedrijven-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017 Ervaring Opleiding Post en Zorg ! http://www.facebook.com/krreaz
VOORUIT
Ervaring In
Ik kan je meenemen naar een vrijblijvende presentatie met
30099
opleiding mogelijkheid om passief inkomen te verdienen. zie voor meer info:
www.administratiekantoorhulpengemak.nl blad passief inkomen. Het
aantal plaatsen is beperkt. Reageer en kijk of het iets voor je is.
Bedrijven-vraag
Lid
Ervaring Opleiding
VOORUIT
Ervaring
30099
Boeken en Tijdschriften-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
MARISCA 30135
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30-jun-2012
04-nov-2011
18-okt-2011
16-mei-2011
15-apr-2011

30-okt-2010
30-okt-2010
Mutatie
01-jul-2013

Mutatie
21-mei-2014

02-apr-2014
22-apr-2013

11-maa-2011
31-okt-2010
Mutatie
11-feb-2014
31-okt-2010

Mutatie
02-feb-2014
30-sep-2013

Tekst
Ik zoek iemand die goed is in powerpoint presentaties.

Mutatie
25-nov-2011

Tekst
boek engels pocket, beyond the sea of ice, deel 1 van de serie the
first americans van William Sarabande, 2**

Mutatie
21-mei-2013

30.05.2014 18:27
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MARISCA 30135
MARISCA 30135

boek engels, pocket. Just another child van Torey Hayden. 4 **
engels boek, pocket. A child called it van Dave Pelzer. 2 **

13-maa-2011
13-maa-2011

MARISCA 30135

engles boek, pocket. One flew over the cuckoo'snest van Ken Kesey.
2**
engels boek, nieuw, pocket. A season beyond a kiss van Kathleen
Woodiwiss. 2 **
Harry Potter deel 5, Engels en Nederlands
"Pieter Konijn en Benjamin Wollepluis"van Beatrix Potter

13-maa-2011

03-maa-2011
14-feb-2011

Kuifje, De Blauwe Lotus

02-nov-2010

Oude J/M puber en/of andere info omtrent pubers/puberteit

31-okt-2010

Doos met hobby tijdschriften
Detectives van Karen Slaughter, Minette Walters, Carol O'Conner en
anderen

30-okt-2010
30-okt-2010

Tekst
Boek (grrot) Floddertje
Stripboek "De Papalagi"door Joost Swarte

Mutatie
02-nov-2010
31-okt-2010

Tekst
Diverse boeken: Mijn patiënten zijn geen nummer / J Sacco Het
leven van Billy Holiday/ B Holliday Wedding night / S Kinsella De
vrouw / N Angier De droomvogel/ C. May Fowler Water het
goedkoopste medicijn / Dr. F. Batmangfelidj Vrouw op zoek naar het
spirituele / A Bancroft Aai poes, Aai poes, stoute poes / A. Rhea
Reform en vegetarisch / L Nooy-Blokzijl Broeder ezel, over het
onvermogen in de geneeskunde / Dr. A. Dunning Over leven:
liedteksten 1981-1997 / R de Nijs en B. Meuldijk De as van mijn
moeder / F Mccourt De vijfde berg / Paulo Coelho Dagboek van een
schizofreen / M Sechehaye

Mutatie
04-jan-2014

MARISCA 30135
MARISCA 30135
VIJFVLAK
30065
KATHLEEN
30132
BETTYBOOP
30095
MARISCA 30135
HETTY 30164
Boeken en Tijdschriften-vraag
Lid
Ervaring Opleiding
ANGEL 30152
JOSJE 30058
Boeken, Audio en Video-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
THERA 31007

PAUL 30074

THERA 31007
Coaching en Counseling-aanbod
Lid
ANGÈLE 31054

ANGÈLE 31054

AMFIEB 30017

DINAH 31061
ANKE 31003
RENÉE 30036

13-maa-2011

Klank healing workshops voor groepen; met mooie stemoefeningen, 01-apr-2013
vaak in combinatie met beweging wordt de stem vrijgemaakt,
vervolgens ga je in combinatie met Qigong vanuit een meditatieve
sfeer klanken maken en elkaar met de stem een klankhealing geven.
Leuk als alternatieve activiteit op je feestje.
diverse cd's en dvd's voor de liefhebber
30-dec-2010

Ervaring Opleiding Tekst
Ervaring Opleiding “Aantrekkelijk voor geluk in de liefde” Inspirerende en
inzichtgevende Singleworkshop Voor wie? Voor vrouwen die het zat
zijn om steeds de verkeerde partners te hebben. Die willen leren hoe
ze een liefdevolle, gelijkwaardige en vaste partner kunnen
aantrekken vanuit een positief en helder zelfbeeld. Wanneer ? Op
zondag 20 april, 27 april, 4mei. Van 13.30-17.30 uur. De workshops
zijn als cyclus maar ook los te volgen. Gratis
kennismakingsbijeenkomst op zondag 6 april om 14.00 uur. Waar?
Bij Centrum Avanturijn Kosten? Als kennismakingsaanbod kun je de
euro's ook in sterren betalen! www.zelf-beeld.nl
Ervaring Opleiding Ik wil je graag begeleiden bij verschillende persoonlijke
vraagstukken. Het handigste is het als je op mijn website www.zelfbeeld.nl kijkt voor de diensten die ik aanbied op het gebied van het
ontwikkelen van een positief en gezond zelfbeeld. Ook op www
zelf-beeld.nl kun je meer lezen over mijn diensten. In plaats van
euro's kun je NU ook in ** betalen
Ervaring
Wandelcoach in de Franse cevennen.Ontstressen door te wandelen.Je
kampeert midden in de bossen in de bergen naast de rivier en
cascade en fontijn/waterbron en watermolen.Zie de site
http://www.facebook.com/pages/watermuseumchassezac
Ervaring Opleiding individuele sessies familie-opstellingen en rituelen. (Daan van
Kampenhout) ook individuele sessies, lichaamswerk en stemwerk.
Ervaring Opleiding coaching, mediation, trainingen in geweldloze communicatie
Ervaring In
Persoonlijke groei: ondersteuning bij persoonlijke processen mbv
opleiding o.a. astrologie, opstellingen, gesprek, oefeningen

Mutatie
18-maa-2014

18-maa-2014

02-feb-2014

20-jun-2013
29-jan-2013
10-feb-2012

Computers-aanbod
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Lid
MCERIC 30005
JAN 31065
QLIFE47 31056

MBED 31048

Ervaring Opleiding Tekst
Ubuntu/Linux introductie en advies voor de gratis Windows
concurrent
Ervaring
hulp bij MS excel, macro's in VBA of visual basic
Ervaring Opleiding Probleem met je computer? Is ie traag of werken bepaalde dingen
niet goed? Ik heb ruime ervaring met ondersteuning op afstand via
de veilige methode met programma Teamviewer. 2** per half uur.
Ook advies aan huis en bij aankoop van een nieuwe.
Ervaring
Hulp bij Word, Powerpoint, Excel en Access.

JEROEN 31036
ANKA 30168
Ervaring Opleiding
EMILEVD 31032
In
opleiding
NICKKROM
30079
NICKKROM
Ervaring
30079
JIPT 30159

Mutatie
04-dec-2013
16-nov-2013
22-apr-2013

11-maa-2013

Hulp bij MS Excel
Ik zoek een goeie printer
Google apps en sites opzetten

12-dec-2012
21-feb-2012
04-nov-2011

Overzetten, c.q. veiligstellen data van harde schijven van
(vastgelopen) computers (Windows; eventueel DOS, Linux)
Inwijding in digitale fotografie & simpele beeldbewerking; tips voor
(gratis) programma's daarvoor, e.d.
Ik help je graag bij het installeren van je programma's, (draadloze)
modem etc.
Advies voor talloze alternatieven voor koop software en MS gedoe
Gratis software, Firefox, OpenOffice, Videolan, Opensource DVD
Raad bij het ontsmetten van je pc (virussen, spyware, spam)
Computerkastjes mdf (grenen) twee stuks

25-maa-2011
25-maa-2011
01-nov-2010

MCERIC 30005
MCERIC 30005
MCERIC 30005
BETTYBOOP
30095
Computers-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017
Gevraagd eenvoudige kleinere pc met usb aansluiting en printer
seriele poort aansluiting. Internet niet nodig
DINAH 31061
Ervaring In
wie helpt me met fotos op de computer zetten, bestanden opschonen
opleiding ed.
ROLINECARMEN Ervaring Opleiding aangeboden fax brother
31057
ANKA 30168
Ervaring In
Ik ben op zoek naar een printer
opleiding
ANKA 30168
Ervaring Opleiding Ik zoek een goeie printer
ANKA 30168
Ervaring Opleiding Ik zoek een goeie printer
VOORUIT
Ervaring
Wie heeft er ervaring met wordpress en kan daar een eenvoudige
30099
website van maken?
Dieren-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
JOSJE 30058
Hond uitlaten en of katten voeren alleen in Zeist.
MONIQUE
Is je kat of konijn een weekendje alleen thuis? Ik geef eten en een
30080
knuffel (in of nabij Pijlsweerd)

01-nov-2010
01-nov-2010
01-nov-2010
31-okt-2010

VIJFVLAK
30065
VOORUIT
30099
BETTINA 30163
JULIE 30023
WANJA 30134
HETTY 30164

"Pieter Konijn en Benjamin Wollepluis"van Beatrix Potter

14-feb-2011

Oppas huisdieren, bijvoorbeeld vogels

31-okt-2010

Honden uitlaten
Ik zorg voor al je dieren in de vakantie
Poezenoppas Bilthoven/DeBilt
Dieren verzorgen voor als je weggaat voor een weekend of vakantie?
Daar moet goed voor gezorgd worden.

31-okt-2010
31-okt-2010
30-okt-2010
30-okt-2010

Mutatie
17-nov-2013
20-jun-2013
25-apr-2013
21-feb-2012
21-feb-2012
21-feb-2012
03-feb-2012

Mutatie
04-nov-2011
21-okt-2011

Dieren-vraag
Lid
CHRISTEL
30038
GIJSJE 31025

BETTYBOOP
30095

Ervaring Opleiding Tekst
Wie wil er, zo nu en dan, mijn kat te eten geven en de kattenbak
schoonmaken?
Hallo, Voor de herfstvakantie, dat is van vrijdag 12 oktober tot
zondag 23 oktober, ben ik op zoek naar een oppas voor mijn hond
Frodes. Frodes houdt van rennen, spelen en is binnen relaxed en
rustig. Lijkt je dit wat? Neem dan contact met me op !! Dank vast
Hagit Levi
Tijdens mijn vakanties mijn 2 katten verzorgen/voeren

THERA 31007
Diversen-aanbod
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Kattenmandje (om in te liggen)

Mutatie
13-jan-2014
20-sep-2012

31-okt-2010
31-okt-2010
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Lid
AMFIEB 30017
AMFIEB 30017

Ervaring Opleiding Tekst
EMMA, centrum voor wereld, vrede en milieu.
http://emmacentrum.nl En nu ook op Faceboek !!
Ervaring
Vakantie gevoel krijgen?Er helemaal tussenuit willen?verzorgt
worden? Huur mij dan voor sterren in zie http://www.facebook.com
/krreaz en u krijgt 25 % korting dus geen 40 sterren maar dertig
sterren per uur !!! U dient mij voor de korting van 25 % enkel te
voorzien van 1 warme maaltijd !Na de werktijd uiteraard.
Ervaring
iedere hulp in en om het huis, liefst in Zeist en niet in het weekend
Rentepunten ING. aangeboden Wie wil er iets voor kopen?

EVA 30088
STELLA 30094
Diversen-vraag
Lid
Ervaring
AMFIEB 30017
VOORUIT
30099
Doe het zelf-aanbod
Lid
Ervaring
MICHAEL53
31064

Mutatie
11-feb-2014
11-feb-2014

07-nov-2012
27-jan-2011

Opleiding Tekst
Oude mobieltjes 5*
Wie wil er op koninginnedag ook spullen verkopen op de vrijmarkt.
Tegen sterren of tegen euro's?

Mutatie
11-feb-2014
07-maa-2011

Opleiding Tekst
In
Kleine klussen, onderhoud electra, stucwerk etc. Assisteren bij groot
opleiding werk.

Mutatie
14-maa-2014

ADRIANA 31072 Ervaring

Heel graag doe ik schilderwerk, liefst met traditionele (niet
watergedragen verf) Nu nog even binnen maar later in het jaar
(natuurlijk) ook buiten.

27-feb-2014

JEROEN 31036
JOSJE 30058

Klussen (simpel). max twee uur.
Rol papier, 10 cm doorsnee, 28 cm breed, 90 grams, wit. Dus wel
een kilometer papier, in ieder geval een heeeeeeeeeeeeeel lang stuk
papier.

30-jan-2014
04-nov-2011

GIJSJE 31025

Klusjes in en rondom het huis zoals schuren en schilderen tuin, heg,
snoeiwerk.
Hulp bij schilderen
Hulp bij verhuizen
Klussen, diverse, in nader overleg welke.

21-mei-2011

KORF 30077
KORF 30077
RUUDJONG
31008
DO 30003

In
Stofferen, kussens bekleden, gordijnen maken, stoelen bekleden
opleiding

Doe het zelf-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
CHOPIN 30097
BOED 30072
SUZANNE
31026

Ervaring

WERELD**
30039

Ervaring

DINAH 31061

Ervaring In
opleiding

Wie kan er een kattenluik maken (zagen en installeren)?
Hulp in de huishouding
Op zolder wordt het water van de wasmachine en wasbak afgevoerd
dmv een constructie die niet helemaal afgesloten is. Daardoor is er
soms stankoverlast. Kan iemand helpen met het maken van een
gesloten constructie? Foto kan verstuurd worden op verzoek.
Bij Emma zijn er zowel binnen- als buitenschilderswerkzaamheden.
We zoeken iemand met ervaring die ook het schuren, schoonmaken
vooraf en opruimen en schoonmaken na het schilderen kan doen.
diverse klussen met hout. En verder dingen in huis die kapot zijn.

MARJOLEIN
timmer en reparatie, herstel stop contacten enzo.
31006
JOSJE 30058
Ervaring
Wil iemand komen helpen met het aanleggen van een buitenkraan?
KORF 30077
Hulp bij klussen in huis en tuin.
VOORUIT
Autoonderhoud
30099
Electra en Gas-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
WERELD**
Ervaring
Elektra aanleggen
30039
Fiets-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
B-A-H 31010
Eenvoudige fietsreparaties aan huis binnen de gemeentegrenzen van
Utrecht, vooral 's avonds en in het weekend (óók op zon-en
feestdagen)
12MUCH 30006 Ervaring
Ligfietsen - Voor de echte liefhebber (1 verwaarloosde) Flevobike
frames. 1x een racermodel met hoge wielen, 1x een driewieler, 20"
wielen en een polyester bak Deze is al voor 80% schoon en in de
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02-nov-2010
02-nov-2010
01-nov-2010
01-nov-2010

Mutatie
27-apr-2014
10-apr-2014
24-maa-2014

27-nov-2013

20-jun-2013
18-feb-2012
19-jun-2011
02-nov-2010
31-okt-2010

Mutatie
27-nov-2013

Mutatie
21-mei-2014

22-jan-2012
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zinkgrondering. Eventueel een elektrisch ontroestingsysteem te
huur/koop om de onderdelen en de frames weer roestvrij te krijgen,
heel veel nieuwe onderdelen beschikbaar (ook nieuwe houten of
polyester zadels, SPD pedalen enkelzijdig etc.) Nieuwe wielen
vlechten met RVS spaken etc behoort ook tot de mogelijkheden. Tot
aan advies/hulp bij het inbouwen van een elektromotor in het
voorwiel als je mindervalide bent of gewoon een extra zetje nodig
hebt. Alleen voor eigen gebruik en in het bezit van een paar
rechterhanden is een voorwaarde..Hier staan een paar foto's:
https://picasaweb.google.com/mijnwaarschuwing
/FlevoBikes?authuser=0&feat=directlink Doe een fatsoenlijk bod als
je ze gezien hebt.
Racefietsframe, Raleigh Sirocco, zonder voorvork, Door Reynolds
gebouwd, double butted 501 ChroMolo, origineel met campagnolo
uitgerust (Onderdelen gedeeltelijk nog voorhanden) Framehoogte
zonder zadelpen is 600mm, lengte hart op hart 570mm, stuurhuis
190mm, gewicht met lagerbussen en 1 rem op de achteras is 2 kg.
Destijds een topper en met Campa afgebouwd 2000 gulden heeft
gekost. Vraag om een foto bij interesse. STUUR IS VERKOCHT--Ook
nog een heel mooi triathlon stuur, Zwart, LET OP: geen opzetstuur,
dus geen aparte verbindingsstukken nodig of los opzetstuur.
Robuust, lichter in gewicht, verwisselbare pads, volledig zwarte
wikkels van gesloten celrubber, in de hoorns verwerkte Shimano
shifters waarvan 1x met 9 clicks, ingebouwde Tektro RX40
brakehandles, nieuwe bi/bukabels door het stuur. Ongebruikt.
Nieuwprijs 180 Euro, doe een goed bod.--Stuur is verkocht.
stoere jongensfiets, 20 inch, degelijk en sterk, met in hoogte
verstelbaar achterspatbord (heel stoer!), terugtraprem en handrem.
Kijk op op Marktplaats. Vraagprijs: 55 **

12MUCH 30006

PIM 30148

18-sep-2011

05-apr-2011

Fotografie-aanbod
Lid
NICKKROM
30079

Ervaring Opleiding Tekst
Ervaring
Inwijding in digitale fotografie & simpele beeldbewerking; tips voor
(gratis) programma's daarvoor, e.d. Hulp bij gebruik computer; bijv.:
verkleinen van foto's; omzetten van bestandsformaat, bijv. van
een.tiff-bestand naar 'n .jpg-bestand. Een oude beschadigde foto
inscannen en digitaal beetje restaureren.
BETTINA 30163 Ervaring In
foto's: portretten voor gebruik op internet zoals LinkedIn, Facebook,
opleiding datingsites, andere portretten zoals gezinsportret.
Fotografie-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
BETTINA 30163
visagist voor fotoshoot
BETTINA 30163
assistent voor bij fotoshoot
Geneeswijzen, alternatief-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst

Mutatie
10-nov-2012

ROBIN 31071

Ervaring In
meridiaantherapie . meridiaantherapie is gebaseerd op de duizenden
opleiding jaren oude traditionele chinese geneeskunde. er wordt uitgegaan van
precies gedefinieerde banen, waarlangs levensenergie, qi, stroomt.
deze energie stuurt alle funkties van het lichaam aan. de duitse willy
penzel (1918-1985) is de grondlegger van de meridiaantherapie. hij
definieerde ziekte als zijnde een verstoring van de stroom van de
levensenergie. penzel stimuleerde met een metalen staafje de
meridianen en acupunctuurpunten, met als doel het in balans
brengen van de verstoorde energiestroom. hierdoor kan harmonie in
het meridiaanstelsel tot stand gebracht worden en kan het
zelfgenezend vermogen haar werk doen.
boeken: Mijn patiënten zijn geen nummer / J Sacco Water het
goedkoopste medicijn / Dr. F. Batmangfelidj Broeder ezel, over het
onvermogen in de geneeskunde / Dr. A. Dunning Dagboek van een
schizofreen / m Sechehaye
Shamballa-Reiki behandelingen. Kom tot rust. Het kan bij jou of bij
mij thuis of op afstand.
Heb je behoefte aan een ingesproken meditatie op cd, laat het me
weten, ik spreek ze voor je in naar jouw wens en behoefte.

07-maa-2014

Ervaring Opleiding Postural Integration = lichaamsgerichte therapie. UItgangspunt: je
karakter manifesteert zich in je lichaamsvorm en - houding.
Professionele begeleiding bij levensvraagstukken, met veel aandacht

05-apr-2011

THERA 31007

CHRISTEL
30038
THERA 31007
PIM 30148
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voor lichaams- en ademwerk. Wanneer je lichaam verandert
verandert je geest mee, en omgekeerd.
Begeleiding van ZEN meditatie

BETTINA 30163
Gezondheid-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst

31-okt-2010

PAUL 30074

01-apr-2013

PAUL 30074

PAUL 30074

AMIE 30050

VIJFVLAK
30065
NANNA 31009
RUTH 30031
NANNA 31009
RUTH 30031
RUTH 30031
RUTH 30031
ANGEL 30152

Ervaring Opleiding Cranio sacraal therapie behandeling; Met een zachte aanraking van
het lichaam en contact maken met het ritme van het hersenvocht dat
voelbaar is in het hele lichaam, kan spanning losgelaten worden, en
kan je weer op een diep nivo in contact komen met jezelf. de
behandeling laat je in diepe meditatieve ontspanning komen waarin
het lichaam zich weer kan resetten. Tijdens een sessie kan er ook
gewerkt worden met familie opstellingen, en middels regressie oude
trauma's losgelaten worden.
Ervaring Opleiding Cranio sacraal therapie behandeling; Met een zachte aanraking van
het lichaam en contact maken met het ritme van het hersenvocht dat
voelbaar is in het hele lichaam, kan spanning losgelaten worden, en
kan je weer op een diep nivo in contact komen met jezelf. de
behandeling laat je in diepe meditatieve ontspanning komen waarin
het lichaam zich weer kan resetten. Tijdens een sessie kan er ook
gewerkt worden met familie opstellingen, en middels regressie oude
trauma's losgelaten worden.
In
Verwen jezelf met klankschaal healing (16 schalen). De trillingen en
opleiding boventonen van de klankschalen brengen je in een diepe
ontspanning. Ook leuk als cadeautje voor vriend of vriendin.
Ervaring Opleiding Ik heb een eigen medisch pedicure praktijk, die ik ook wil
openstellen voor 'Letsers' Letsers kunnen bij mij een afspraak maken
met 20% korting en 15 ** behandelingen: nagels knippen, overtollig
eelt verwijderen, likdoorns, ingroeiende nagels,
schimmelnagels,voetschimmel advies over schoenen,
lopen/wandelen, voetverzorging zie: www.amiepedicure.nl
wollen dekbed, 2 delen (zomer-winter); 150x 200cm.

Mutatie

01-apr-2013

01-apr-2013

02-jan-2013

24-feb-2011

Intuïtieve massage
Esalenmassage (vrouwen)
Metamorfose massage
Metamorfosemassage
Boodschappen doen bij ziekte of ongemak
Oefenen in geweldloze communicatie
Intuïtief helende kaartjes uitzoeken met boodschap en gesprek zo
nodig 10**
ANGEL 30152
Ervaring Opleiding Tenen lezen en advies wat ermee te doen. 30**
WILLA 30089
Ervaring Opleiding Metamorfosemassage
WILLA 30089
Ethrische olie, biologisch: sandelwood, ylang-ylang, lemon grass etc,
zeer goedkoop
RUUDJONG
In
Massage
31008
opleiding
FLOOR 30044
Uitwisseling ontspanningsmassage
Gezondheid-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
NANNA 31009
lichaamsmassage
Haarknippen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst

02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010

AMIE 30050

02-jan-2013

Ervaring Opleiding Ik knip je haar in het model dat je wilt. 30 jaar ervaring Bij mij thuis
20** Bij jou thuis 30**

Hobby-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
JEROEN 31036
Dansles, Salsa / Lindyhop
12MUCH 30006
Draaimechaniekjes om speeldoosjes van te maken. Om grappige
kadootjes van te maken, maar ook leuk om zonder omhulsel op de
kamerdeur van de kinderen te plakken om ze op een vriendelijke
manier te wekken of te stimuleren hun bed uit te komen:-)
Verschillende melodietjes en meerdere voorradig. Happy Birthday,
HonkyTonk melodietje, Hey Jude, Michelle ma belle en The Pink
Panther. 5**p/st, alle vijf voor 20**, elke dubbele melodie voor de
halve prijs.
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02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010
01-nov-2010
31-okt-2010
Mutatie
02-nov-2010
Mutatie

Mutatie
25-jan-2012
06-sep-2011
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VIJFVLAK
30065
MARISCA 30135
MARISCA 30135

21 liter witte muurverf

15-apr-2011

Gipsgieten, te huur een grote doos mallen
Knutselpakketjes, met karton, papier en knutselspulletjes voor
verschillende leeftijden. Pakketjes vanaf 5 **

03-maa-2011
03-maa-2011

MARISCA 30135
Voor knutselen, papier en karton. Verschillende maten en kleuren
MARISCA 30135
Graveerpennen
MARISCA 30135
Knip- en vouwvellen voor kaarten maken
Huisdieren-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
THERA 31007
Boek: Aai poes, Aai poes, stoute poes / A. Rhea
VIJFVLAK
"Pieter Konijn en Benjamin Wollepluis"van Beatrix Potter
30065
Huisdieren-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
GIJSJE 31025
Hallo ! Ik ben voor mijn hondje Frodes op zoek naar mensen die het
leuk vinden om eens een rondje te lopen fietsen of rennen met hem.
Frodes is een klein grappig en pittig hondje van 3 jaar met groet,
Hagit Levi
THERA 31007
ik heb een vreselijk lief katje en ik ben op zoek naar een gezellig
logeeradres waar ze af en toe kan logeren
Huishoudelijke goederen - klein huisraad-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
EVA 30088
2 rieten eettafel stoelen stevig en i.g.st zitten lekker
ANKE 31003
1 grenen fauteuil met groene leren bekleding
KATHLEEN
Bed eenpersoons,(metaal/hout)
30132
VIJFVLAK
wollen dekbed, 2 delen(zomer-winter); 150x 200cm.
30065
STELLA 30094
Boerenbont servies diverse artikelen
RUTH 30031
Apparaat om zelf sojamelk te maken.
RUTH 30031
Koffiezetapparaat
WIND 30068
klaptafel, losstaand

03-maa-2011
03-maa-2011
03-maa-2011

WIND 30068
Futon in goede staat
WIND 30068
Hang/leg kast, IKEA, diep hoog
LEEUWTJE
Brandmelders, nieuw
30167
HETTY 30164
Kantoorstoel, sjiek zwart leer, rijdend, draaiend
HETTY 30164
Slaapkamerkast
Huishoudelijke goederen - klein huisraad-vraag

02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010

Lid
Ervaring Opleiding Tekst
EMILEVD 31032
Open haard hout
STELLA 30094
DE punten
VOORUIT
Containers plastic, maximaal 41 lang x 34 breed x 24 hoog
30099
WANJA 30134
Bestek, merk Gense, model Facett, alle onderdelen
WANJA 30134
Servies merk Arzberg, model Time, alle onderdelen.

Mutatie
04-nov-2011
31-okt-2010
31-okt-2010

Huishouden - schoonmaken-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
CHRISTEL
Te huur: stoommachine voor het reinigen van vloeren, ramen
30038
enzovoort. 30 sterren per dag.
MARIEKE77
Ervaring
Je kunt bij mij terecht voor het schoonmaken van je huis. Ik heb ook
31062
een aantal jaren in de schoonmaak gewerkt, dus ik heb ervaring. Ik
vraag 20 sterren per uur. Verder kan ik alleen schoonmaken op
plekken waar nooit gerookt wordt.
VOORUIT
Ervaring
Eens per maand samen het huis schoonmaken.
30099
Huishouden - schoonmaken-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
ANKE 31003
Ik heb iemand nodig die op regelmatige basis grote klussen kan
doen: ramen zemen, vloeren dweilen/stomen enz.
WERELD**
Ervaring Opleiding Hulp bij het perfect schoonhouden van het EMMA pand.
30039
KATHLEEN
Zeemspons met magneet
30132

7 von 16

Mutatie
04-jan-2014
14-feb-2011

Mutatie
14-feb-2012

30-dec-2010

Mutatie
20-mei-2014
17-sep-2011
12-jun-2011
24-feb-2011
11-jan-2011
02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010

30-okt-2010
30-okt-2010

30-okt-2010
30-okt-2010
Mutatie
04-sep-2013
12-aug-2013

16-jan-2011

Mutatie
07-mei-2014
27-nov-2013
10-feb-2012

30.05.2014 18:27
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VOORUIT
Ervaring
Eens per maand samen het huis schoonmaken.
30099
Interieur-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017
Veel Boeken o.a. reisboeken in kerkrade gestald
THERA 31007
Slätten laminaat ikea 1 pak
CHOPIN 30097
Sfeerkachel
ANKE 31003
tibetaans vloerkleed oudrose 2x3 meter
Internet-aanbod

16-jan-2011

Lid
Ervaring Opleiding Tekst
NICKKROM
Ervaring
Hulp bij maken van eenvoudige website
30079
NICKKROM
Ervaring
Hulp bij emailen, surfen; internet algemeen
30079
WANJA 30134
Zoek je een film of tv serie? Ik vind hem voor je op internet
Kantoor-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
VIJFVLAK
multomappen, 2-,4-, en vele 24-rings.
30065

Mutatie
25-maa-2011

Mutatie
11-feb-2014
04-jan-2014
23-feb-2011
02-jan-2011

25-maa-2011
30-okt-2010
Mutatie
15-apr-2011

VIJFVLAK
80 plastic insteekhoezen voor 2/4/24-ringsmap, of -ordner.
30065
Kinderen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MONIQUE
Ervaring Opleiding Peuter-verjaardag? Peuterdansen! (leuk voor kinderen van 2,5 tot 4
30080
jaar) In plm drie kwartier beleven & dansen we het avontuur van de
kaarsjes op de verjaardagstaart... Ik kom bij u thuis (max. 15 min
fietsen vanuit Pijlsweerd), 80**
MBED 31048
Ervaring
Als moeder van twee tienermeiden heb ik ruime ervaring met
kinderen. Ik pas graag een keer 's avonds op.
THERA 31007
Wil je het (favoriete) kinderboek ingesproken hebben voor je kids,
mail of bel me
VIJFVLAK
"Pieter Konijn en Benjamin Wollepluis"van Beatrix Potter
30065
EVA 30088
Ervaring Opleiding Kinderpartijtje met schilderen, knutselen of boetseren, bij jou thuis
of bij mij.
JULIE 30023
Moet je weg? Ik pas op met plezier
Kleding-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
ANGÈLE 31054
mooie soms tikje extravagante kleding maat 42-44 die ik niet meer
draag

24-feb-2011

ELLY 31030
RUTH 30031
WIND 30068
DO 30003

Ritssluiting inzetten en knopen aannaaien
Oppassen incidenteel
Wandelschoenen maat 37/38
Reparatie en maken van kleding.

18-okt-2011
02-nov-2010
02-nov-2010
01-nov-2010

Kleding verstellen
Mooie kleding maat 46-54

31-okt-2010
30-okt-2010

JOSJE 30058
HETTY 30164
Kleding-vraag
Lid
RENÉE 30036
Koken-aanbod
Lid
BOED 30072
12MUCH 30006
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In
opleiding

Mutatie
27-mei-2014

25-feb-2013
12-sep-2011
14-feb-2011
03-jan-2011
31-okt-2010
Mutatie
21-mei-2013

Ervaring Opleiding Tekst
Ervaring
Kleding maken en repareren

Mutatie
10-feb-2012

Ervaring Opleiding Tekst
Surinaams/Hindoestaanse maaltijden afhalen
Ervaring
Prachtige set messen in koffer 24-delig, (twee lagen) zeer zware
kwaliteit.Waaronder, soepel fileermes, koksmessen, kaas en
pizzames, groot hakmes, 6 vlijmscherpe steakmesjes plus
bijbehorende vorken, een aanzetstaal en twee scharen voor wild en
keukenklussen. Werd me aangeboden als beursdemonstratieset, van
€799,= voor €200,= Ik zou er natuurlijk nooit bijna €800 voor
betalen, maar die €200 is ze dik en dwars waard. Het zal de laatste
set messen zijn die je koopt. Doe een goed bod, volledig in *** en
ze is voor jou. (gekocht voor een collega, die er op het laatste
moment van af zag. Foto's en/of demonstratie op aanvraag,
gloednieuw, geen enkel krasje. Extra: Nieuwe diamant slijpsteen in
blankhouten doos.

Mutatie
13-maa-2014
25-sep-2013

30.05.2014 18:27
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JEROEN 31036

Verse kruiden uit eigen tuin (seizoensafhankelijk): Verse salie,
rozemarijn of citroenmelisse. 2* per boterhamzakje. 's avonds af te
halen in Zuilen (even bellen / mailen)
Feestje? Of workshops? Te leen/huur, zgn dubbele hotpot (au bain
marie warm houden van 2x6,5 liter of 2x3,5 liter gehaktballen,
pindasaus, soep etc.) Airpot's - 1,9 ltr (koffie/thee thermos met
pompbalg in het deksel,) Bravilor Mondo Matic professioneel
filterkoffiezetapparaat met 2 glazen kannen,(kan aan vaste
waterleiding of met 20 ltr waterzak uitgerust worden. Inclusief filters
en toebehoren.) Grote aluminium BaoPao-stoompan,(grote
dubbellaags stoompan om gestoomde chinese/indische broodjes te
maken) Vruchtensapstomer om je fruit in gezonde sappen zonder
toegevoegde suikers om te zetten.(Eventueel inclusief rubberen
weckdoppen.) Hele mooie traditionele kookboeken voor grootvlees of
soepen en warme voorgerechten,(van TimeLife) Eugen Pauli's
Complete leerboek voor de keuken en de keukenapparatuuruitgave
(professionele koks leerboeken) Heel veel kookboeken voor de
Marokkaanse keuken.(eventueel inclusief originele traditionele Tajine
- kookles/-instructie verplicht!!)
koken voor groepen (tot 8 personen ) veel ervaring.
(Hulp bij )koken voor grote groepen

10-feb-2012
25-jan-2012

VIJFVLAK
30065
NANNA 31009
JIPT 30159
TWINKLE*
30030
BETTYBOOP
30095
BETTYBOOP
30095
BETTYBOOP
30095
BETTYBOOP
30095
BETTYBOOP
30095

slacentrifuge met trekkoord

10-feb-2011

Koken voor individuen of kleine groepen
Koken voor individuen of feestjes, kleine groepen
Koken voor kleine gezelschappen, circa 8 mensen

02-nov-2010
01-nov-2010
01-nov-2010

BETTYBOOP
30095
BETTYBOOP
30095
Kunst en Creatief-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
JAN 31065
JAN 31065
Ervaring

Te huu: chafing dishes voor het warmhouden van de maaltijd

31-okt-2010

Te huur: Chinese hotspots (fondue)

31-okt-2010

Tekst
een portret/model/zwangerschapsfoto van jezelf?
Hou je van tekenen, schilderen of boetseren? Werk je wel eens naar
model of zou je dat wel eens willen doen? Ik heb jarenlange ervaring
als (anatomisch) model.
Ik kan je aura lezen en daarna evt. een schilderij van jouw
persoonlijke energie maken. Kijk op www.zelf-beeld.nl Je kunt NU
tijdelijk ook in **** betalen
Grafische Vormgeving, Bookdesign en Typografie allemaal mooi werk
met ambachtelijke uitvoering in een werkplaats (in opbouw). Onder
de naam 'onderkast'
Videofilmpje nodig? Ik verzorg de opnames, montage en eventueel
aflevering op DVD. Voorbeelden kun je vinden op
http://www.youtube.com/user/Qlife47. Aantal sterren in overleg.
Alleen projecten die maar een paar uur werk vereisen. Andere
producties in overleg.
Schilderen op doek met acrylverf,workshops schilderen op doek voor
groepen
Een buitenkunstwerk van de nieuwe kunstvorm Urban knitting
Schilderlessen.
21 liter witte muurverf

Mutatie
13-apr-2014
13-apr-2014

12MUCH 30006 Ervaring

IREEN 30083
JEROEN 31036

In
opleiding

01-okt-2012

Atjar, zelfgemaakt voor bij de chinese of indische maaltijd. Niets is zo 31-okt-2010
lekker
brandgel voor warmhoudbakken voor het warmhouden van de
31-okt-2010
maaltijd
Ingrdiënten voor Chinese hotspots (fondue)
31-okt-2010
Soepketel, professionele, voor wel 10 liter soep, ook voor
31-okt-2010
bijvoorbeeld gehaktballen warm houden.
Te huur, au bain Marie bakken voor het warmhouden van de maaltijd 31-okt-2010

ANGÈLE 31054

Ervaring Opleiding

MICHAEL53
31064

Ervaring Opleiding

QLIFE47 31056

Ervaring Opleiding

IREEN 30083

Ervaring Opleiding

STELLA 30094
NIENKE 30112
VIJFVLAK
30065

Ervaring Opleiding
Ervaring Opleiding
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18-maa-2014
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EVA 30088

Ervaring Opleiding coachen, individueel of in groep, met kunstzinnige materialen als
verf en klei. Non verbale methode om antwoord te krijgen op jouw
vraag of probleem.
THERA 31007
wil je een origineel beschilderd dienblad, bel of mail me dan
EVA 30088
Opleiding Ik sta open voor ieder creatief/kunstzinnig idee om te ondernemen
of te organiseren
MARISCA 30135
Zelfgemaakte kaarten voor verschillende gelegenheden
Kunst en Creatief-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
WERELD**
Ervaring
Emma heeft een aantal deuren en panelen waarop een mooie
30039
schildering gemaakt mag worden. Bel of e-mail om een afspraak te
maken. Als je wat voorbeelden hebt van je werk kunnen we kijken of
dat binnen het gebouw past.
Landbouw en Tuinieren-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
CHRISTEL
Te huur: hogedrukreiniger voor het schoonmaken van terrassen en
30038
muren.
ELLY 31030
Snoeien van heesters en bomen
KARIN 30051
Stekjes van diverseplanten
JOSJE 30058
MONIQUE
30080
DIKJE 30019
WANJA 30134
WANJA 30134
HETTY 30164

03-jan-2011

30-dec-2010
02-nov-2010
30-okt-2010
Mutatie
27-nov-2013

Mutatie
09-mei-2013
18-okt-2011
18-jan-2011

Vaste planten in voor en najaar
Diverse kamerplanten

31-okt-2010
31-okt-2010

Hulp in de (volks)tuin.
Stekjes van zuster Clivia, zacht oranje
Stekjes van Bruidsluier,d.m.v. afleggen (duurt even)
Planten verzorgen voor als je weggaat voor een weekend of
vakantie? Daar moet goed voor gezorgd worden.
Tuinplanten, hortensia, calicarpa op stam, witte stermagnolia enz.
Tuinstoelen, wit, 3 stuks, ze zitten geweldig

31-okt-2010
30-okt-2010
30-okt-2010
30-okt-2010

HETTY 30164
HETTY 30164
Landbouw en Tuinieren-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
ANKE 31003
Ik heb iemand nodig die de tuin komt wieden (ook tussen tegels) en
licht snoeiwerk kan verrichten.
AMFIEB 30017
EMMA heeft een eigen groente kruiden tuin.Omdat deze nog in
ontwikkeling is vragen wij u om eigen kruiden/ planten /zaden mee
te nemen naar EMMA. overleg eerst welke kruiden en planten/zaden
je wil doneren aan de kruidentuin. Verder in het jaar bestaat ook de
mogelijkheid zelf kruiden,planten te oogsten na overleg uiteraard.
We hebben nog 1 a 2 tuin-manvrouw nodig.Vooral op de bekende
woensdag! Aangeboden voor buiten ,taxusboom 1,5 meter
hoog,pittebies,waterplant,lauriersoort (giftig)2x,mierikswortel 15 x.
gevraagd vruchten-struiken/-bomen/planten.
WERELD**
Wie wil het Gras af en toe maaien
30039
WERELD**
Hulp onderhoud tuin
30039

30-okt-2010
30-okt-2010

IREEN 30083
JIPT 30159

16-jul-2012
01-apr-2012

JIPT 30159
RENÉE 30036
ELLY 31030
KORF 30077
KORF 30077
DIKJE 30019
DIKJE 30019

Ervaring

Ik zoek iemand,meerderen voor mijn tuinoderhoud
Hoi, Welke held wil mij morgen a.s. maandag 2 april helpen bij de
aanleg van mijn tuin in Zeist? Het gaat om compost ophalen met de
kruiwagen, verspreiden in de tuin en misschien nog paadjes
aanleggen. Ik ben er superblij mee als je me helpt! Janne
tuingereedschap: hark
Tuinhulp gevraagd: wieden, snoeien, algemeen onderhoud
Hulp bij jaarlijkse snoeibeurt
wie heeft er voor mij een waterpas te leen? liefst een grote voor eht
aan leggen van een terras(je)
ik ben op zoek naar gewone stoeptegels. wie o wie heeft er nog wat
ter overname?
Wie wil er af en toe mee helpen in mijn volkstuin?
Zaden, biologische

Mutatie
07-mei-2014
11-feb-2014

27-nov-2013
27-nov-2013

01-apr-2012
10-feb-2012
18-okt-2011
12-feb-2011
12-feb-2011
31-okt-2010
31-okt-2010

FLOOR 30044
Stenen leggen, tuintegels
31-okt-2010
LETS - activiteiten-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
Mutatie
MCERIC 30005
Ervaringen met LETSen: Utrecht en Talentboerse-GP.de, tijdschriften, 01-nov-2010
KLETSen etc.
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LETS - help-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MBED 31048
Ervaring
LETS - help-vraag
Lid
Ervaring Opleiding
CHRISTEL
30038
Lichaamsverzorging-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding

Notuleren bij vergaderingen

Ervaring

Tekst

Ben je toe aan een nieuwe relatie en wil je graag hulp bij de aanpak
daarvan? Samen kijken we naar de beste manier die bij je past, ik
kan je bijv. helpen bij het opstellen van een relatieprofiel. Of we
onderzoeken wat je blokkeert bij het aantrekken van een partner en
werken aan een oplossing daarvan. Kijk ook op www. zelf-beeld. nl.
Je kunt NU ook in **** betalen.

Muziek, Zang en Dans-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
DINAH 31061
Ervaring Opleiding zang/stemles, waarbij ik help om de stem vrijer te maken.
PAUL 30074
Klankschaal healing voor groepen; Ervaar de diepe ontspannende
werking van de boventonen van klankschalen. Ontspannende
activiteit als entre-act tijdens bijeenkomsten, of om iets speciaals te
vieren.
PAUL 30074
HADYR 31045

CHOPIN 30097
PIANOBOK
30026

Mutatie
13-maa-2014
31-okt-2010
31-okt-2010

Mutatie
07-maa-2014

10-feb-2012
Mutatie
18-maa-2014

Mutatie
20-jun-2013
01-apr-2013

In
Klankschalen leren bespelen; Leer de wereld van de klankschalen
01-apr-2013
opleiding kennen en op welke manieren je erop kan spelen
Buikdanslessen voor vrouwen in Utrecht, Zeist en Odijk. Nieuwsgierig 17-jan-2013
of buikdansen iets voor jou is? Vraag een proefles aan. Meer
infomatie vind je op www.buikdansenutrecht.nl. Daar vind je ook
informatie
Ervaring Opleiding Muzikale begeleiding op piano, keyboard.
04-dec-2012
Ervaring

12MUCH 30006 Ervaring
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25-feb-2013

Tekst
Mutatie
LETS zoekt notulisten voor de spreekuurvergaderingen. Kun je
23-okt-2013
luisteren en hou je van schrijven, neem dan eens contact op met me.

BOED 30072
Andullatie Therapie/Handpakking paraffine/ hand massage
BETTYBOOP
Te Huur Massagestoel
30095
BETTYBOOP
Te huur, massagetafel
30095
Massage-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
ROBIN 31071
Ervaring Opleiding chinese en westerse voetreflex massage. reflexmassage gaat uit van
het principe dat zich op o.a. handen, voeten, oren, zones bevinden,
die corresponderen met alle klieren, organen en lichaamsweefsels.
als in het lichaam een onbalans is, is dat merkbaar in je dagelijks
funktioneren. via reflexzonemassage kunnen verstoorde gebieden
bereikt en beinvloed worden, waardoor er meer balans kan ontstaan,
en het zelfhelend vermogen aangesproken wordt. voetreflexmassage
verbetert de prikkelgeleiding en doorbloeding, doet ontspannen,
haalt je "uit het hoofd" , balanceert en vitaliseert. met extra hulp
vanuit de chinese voetmassage kan ook via de meridianen en
acupunctuurpunten op onderbenen en voeten het lichaam beinvloed
worden. ook een ontspanningsvoetmassage kan veel doen om je
weer bij jezelf thuis te laten komen.
RENÉE 30036
Ervaring Opleiding Massage workshop aan 4-8 personen. referenties aanwezig
Medewerking-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
ANGÈLE 31054

Mutatie

30-jun-2012
Ik bied pianoles aan in het schrift KLAVARSKRIBO. Ik speel zelf al
ruim 30 jaar en ook in de kerk en bij feestjes. Het systeem is bijna
100 jaar oud en door een Nederlander ontworpen. Het is veel
visueler en daarom goed voor bijv. beelddenkers, mensen op leeftijd
of gewoon als je sneller wilt leren spelen dan met het moeilijke
ouderwetse systeem.
Binnenkort weer twee platte framedrums / sjamanentrommels te
05-sep-2011
koop. Berkenhout, Tussen 40-60cm doorsnede, 5-15cm hoog.
Beperkte inspraak op de uitvoering, al dan niet of zelfs gedeeltelijk in
patronen geschoren of beschilderd, maar indien nog niet door mij
zelf bepaald, keuze uit een aantal hele mooie Afrikaans vellen. Stuur
mij een mail voor een Webalbum met voorbeelden en foto's van de
huiden. Prijs is 175 eenheden, waarvan minimaal 25Euro voor het
materiaal (let op! dit is dus maar een deel van de echte
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materiaalkosten) de rest wat je niet in Euro's wil/kunt betalen mag je
aanvullen met ** Workshops voor de gebruikte technieken en
eventueel huur van speciale gereedschappen etc, bespreekbaar.
12MUCH 30006 Ervaring
Reparatie, opknappen van drum's, verbeteren van te zacht klinkende
djembe's of sjamanentrommels. Nog een aantal mooie afrikaanse
vellen beschikbaar. Hele mooie ongelooide scandinavisch hert met
haar, prachtige tekening. Of rawhide van een heilige indiase koe die
dus een speciaal leven heeft gehad, voor een drum die met stokken
wordt bespeeld.
12MUCH 30006 Ervaring
Mooie zwarte Conga op voet. 2K body, dus heel goed buiten of in
vochtige omstandigheden te bespelen. Inclusief stelsleutels. Is
momenteel uitgeleend maar komt binnenkort terug. Te huur voor **
of te koop voor een goed bod.
CHOPIN 30097 Ervaring Opleiding Accordeonles voor beginners
WILLA 30089
Viool, driekwart, ter overname
KATHLEEN
30132
KATHLEEN
30132
CHOPIN 30097
CHOPIN 30097
CHOPIN 30097
JIPT 30159
THERA 31007
WANJA 30134

05-sep-2011

05-jan-2011
02-nov-2010

Caraïbische muziek(Curaçao, Colombia, Cuba, Suriname) LP's

02-nov-2010

Leerboekjes blokfluit, methode James Arden, deel 2,3 en 4

02-nov-2010

Ervaring Opleiding Compositieles.
Lezing: Muziek geïnspireerd door Tolkien.
Ervaring Opleiding Piano/keyboardles
Woe komt er op onze piano spelen?
Pianoles voor beginners.
Ervaring Opleiding Ik maak van jouw (handgeschreven) compositie een echt
muziekboek
WANJA 30134
Ervaring Opleiding Zoek je speciale bladmuziek? Ik vind het voor je in de
Universiteitsbibliotheek.
HETTY 30164
Conga's 2 stuks plm 1 meter hoog wit
Muziek, Zang en Dans-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MARTIN 31024
Gitaarles (akoestisch) gevraagd
Onderwijs en Educatie-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
JEROEN 31036
VIJFVLAK
30065
VIJFVLAK
30065
TWINKLE*
30030
JIPT 30159
RUUDJONG
Ervaring Opleiding
31008
Oppassen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
MBED 31048
Ervaring

05-sep-2011

02-nov-2010
02-nov-2010
02-nov-2010
01-nov-2010
31-okt-2010
30-okt-2010
30-okt-2010
30-okt-2010
Mutatie
16-mei-2011

Tekst
Zeilen. Schipper op Valk (zelf boot huren)
multomappen, 2- 4-, en vele 24-rings.

Mutatie
25-jan-2012
15-apr-2011

80 plastic insteekhoezen voor 2/4/24-ringsmap, of -ordner.

24-feb-2011

Financiële coaching, hulp bij budget planning

25-dec-2010

Studie coaching, studieaanpak en uitstelproblemen
training en begeleiding, acteren en musiceren, zie
www.ruudtraintu.nl

01-nov-2010
01-nov-2010

Tekst
Als moeder van twee tienermeiden heb ik ruime ervaring met
kinderen. Ik pas graag een keer 's avonds op.

Mutatie
25-feb-2013

Planten-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
JEROEN 31036
papyrus-planten: stekjes 2* of iets grotere exemplaren 5*
JEROEN 31036
Stekjes van tuinkruiden: salie, rozemarijn of citroenmelisse, munt,
bieslook: 2* Ook stekjes van aardbeiplant, 2*

Mutatie
12-dec-2012
12-dec-2012

JEROEN 31036

12-dec-2012

citroengeranium: stekjes 2*of iets groter 5* ruikt heerlijk en is
nuttig tegen muggen en vliegen

Recreate, Feest en Sport-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
ANGEL 30152
Op volwassensteppen een tochtje maken in Driebergen en omgeving
(steppen te huur)
ANGEL 30152
Uitje, theehuis + sapje + wandeling in Driebergen (op afspraak) 10
**
KATHLEEN
Luchtbed eenpersoons.
30132
JIPT 30159
Bordspellen te leen, Kolonisten, Bonanza, Tika, Go enz
MCERIC 30005
Kom eens op excursie naar Nijmegen of Duitsland bij Mceric.
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HETTY 30164

Eindelijk gaan bewegen? Na ziekte je conditie verbeteren? Ik help je
als fitnesscoach
Rolschaatsen, prima, met zwart leren schoen

30-okt-2010

HETTY 30164
Recreate, Feest en Sport-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MARIEKE77
Ervaring
De ceremonie tijdens mijn huwelijk, wordt op video opgenomen. 1
31062
uur materiaal. Ook is er wat materiaal van het burgerlijk huwelijk,
ongeveer 5 minuten. Ik zoek iemand die dit kan monteren. Tot 1
film, met ondertiteling. Die leveren wij aan.

30-okt-2010

JIPT 30159
Recreatieve diensten-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
DO 30003
Ervaring In
opleiding
TWINKLE*
30030
HETTY 30164
Reparatie-vraag
Lid
Ervaring Opleiding
WERELD**
Ervaring
30039
Sociaal en Hulpverlening-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding
MCERIC 30005
PAUL 30074
Ervaring Opleiding

Wie wil mij beter leren zeilen

01-nov-2010

Tekst
Workshop boetseren, maak je eigen handgevormde schaal, vaas of
beeld. zie ook www.dorothe-arts.nl
Hulp bij plannen, organiseren van bijvoorbeeld feesten en
evenementen.
Bloemstukken maken voor een persoon of voor partijen

Mutatie
01-nov-2010

30-okt-2010

Tekst
We zoeken iemand voor reparaties aan houtwerk.

Mutatie
27-nov-2013

Mutatie
18-mei-2014

31-okt-2010

Tekst
Interrail en andere reizen; uitwisselen van ervaringen
Cranio sacraal therapie behandeling; Met een zachte aanraking van
het lichaam en contact maken met het ritme van het hersenvocht dat
voelbaar is in het hele lichaam, kan spanning losgelaten worden, en
kan je weer op een diep nivo in contact komen met jezelf. de
behandeling laat je in diepe meditatieve ontspanning komen waarin
het lichaam zich weer kan resetten. Tijdens een sessie kan er ook
gewerkt worden met familie opstellingen, en middels regressie oude
trauma's losgelaten worden.
RUTH 30031
Focussen om bij je eigen wijsheid te komen
RUTH 30031
Serie yogahoudingen voor bij meditatie
ANGEL 30152
Ervaring Opleiding Metamorfose reflexmassage, 30**
Spiritualiteit-aanbod

Mutatie
04-dec-2013
01-apr-2013

Lid
ANGÈLE 31054

Ervaring Opleiding Tekst
Ervaring Opleiding Ik kan je aura lezen, kaarten voor je leggen, of contact maken met
de hemelse gidsen en engelen voor een spiritueel advies en
deblokkade. Kijk op www. zelf-beeld.nl. Je kunt NU ook ***** in
plaats van euro's betalen.
PAUL 30074
In
Klank healing workshops voor groepen; met mooie stemoefeningen,
opleiding vaak in combinatie met beweging wordt de stem vrijgemaakt,
vervolgens ga je in combinatie met Qigong vanuit een meditatieve
sfeer klanken maken en elkaar met de stem een klankhealing geven.
Leuk als alternatieve activiteit op je feestje.
PAUL 30074
Ervaring Opleiding Mudra-yoga; Leer met spirituele handgebaren voor lichaam geest en
ziel jezelf weer in balans te brengen. Kijk ook op www.mudrayoga.nl
12MUCH 30006 Ervaring
Binnenkort te koop, een paar hele mooie ratels en praatstokken.
Eventueel uitvoering in overleg of een workshop inclusief materiaal
en gebruik van gereedschappen. Indien je geinteresserd bent, stuur
ik je een link voor foto's of een afspraak.
PIM 30148
Ervaring Opleiding Zinvolle gesprekken die diep kunnen raken. Waarom ben jij hier op
aarde? Kijk op www.centrumtevree.nl
KARIN 30051
Ervaring Opleiding Hand en kaartlezen
RUTH 30031
Dromen uitwerken

Mutatie
18-maa-2014

ANGEL 30152
Ervaring Opleiding Schildertherapie, individueel en/of in groepje. 30**
Taallessen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MOPS 31040
Ervaring Opleiding Ik bied hulp aan bij het goed leren van de nederlandse taal. Ik heb
veel ervaring met les geven.
RUTH 30031
Hebreeuws voor beginnelingen en gevorderden
RUTH 30031
Spaanse les, vertalingen (native speaker)

02-nov-2010

MCERIC 30005
Taallessen-vraag

01-nov-2010
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Lid
ANJE 30124

Ervaring Opleiding Tekst
Gevraagd Portugese conversatieles voor beginners

Talen/vertalen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
HANNY 31029
Opleiding Ik kan helpen vertalen, heb Mavo Spaans diploma, en Engels spreek
ik vloeiend! Duits is ook geen probleem!
NICKKROM
Ervaring
Hulp bij redigeren en/of checken van NL-teksten, bijv. voor op een
30079
website
Talen/vertalen-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
JIPT 30159
Kom mee Loesje teksten schrijven
Uitleen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MCERIC 30005 Ervaring
LED projector te leen: Super compact om mee te nemen, start snel
op en verbruikt weinig stroom. Voor je volgende filmavond of
presentatie?
Uitleen boeken, Audio en Video-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017
Kleine biep met natuur en plantenboeken.Ook de grizmek
dierenencyclopedie is aanwezig. Ook catalogussen van Veilinghuis
met kunst,schilderijen. Ook videobanden zeer uiteenlopend. 2** per
item.Inzage gratis. Gun uw goede videobanden een tweede leven en
doneer ze hier!
MARISCA 30135
te leen diverse tv series op DVD, Monarch of the Glenn, Battlestar
Gallactica (oude versie), kleine huis op de prairie, Bones, Grey's
Anatomy, Roswell, Supernatural, Stargate SG1, Star Trek Voyager
AMIE 30050
Ervaring
Weekblad Margriet, Libelle 1*
Vakantie-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017

Ervaring

MARJOLEIN
Ervaring
31006
Verhuizen-aanbod
Lid
MICHAEL53
31064
ATTI 30118

Mutatie
23-jan-2013
25-maa-2011

Mutatie
01-nov-2010
Mutatie
04-dec-2013

Mutatie
17-nov-2013

21-mei-2013

02-jan-2013
Mutatie

11-feb-2014
Ontstressen in de Franse Cevennen , in het op drie na grootste bos
van europa .Vakantie vieren door te kamperen,wandelen en nog veel
meer? Kijk verder op de site. http://www.facebook.com/pages
/watermuseumchassezac
logeer adres
03-jan-2013

Ervaring Opleiding Tekst
Ervaring Opleiding kleine vervoer, uit te voeren met VW T3 kampeerauto.
Ik heb verhuiskaartjes over om naar bedrijven te sturen, inclusief
postzegel. 1* per verhuiskaartje.
Meehelpen verhuizen/inpakken
Verhuizen van spullen

BOED 30072
DIKJE 30019
Verlichting-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MODO 30150
Boeken Jan Wolkers Omnibus: Brandende Liefde, De
Doodshoofdvlinder, de Perzik der Onsterfelijkheid// De Walgvogel, De
Onverbiddelijke tijd// Grunberg Tirza// Harry Potter The Deadly
Hallows, The Half-Blood Prince//Roosenboom Gewassen Vlees//
Boeken W.O.II Bio Goring, Speer, Stalin, De Bunker, Nuremburg,
Berlijn '45, Stalingrad '43/ // Mulisch De Procedure// Jamie Oliver De
Basis van het Koken.// Chinees Wokboek// Yourcenar- Dierbare
nagedachtenis//Marquez Herinnering aan mijn droeve vrouwen//
Steinbeck- Koning Arthur//Ann Rice Het Heksenuur
MCERIC 30005 Ervaring
Ook geen zin meer in trage spaarlampen of stroomverspillende
gloeilampen? Ik deel graag mijn ervaringen met LED en geef advies
als je op zoek bent naar een goede LED voor een goede prijs voor je
persoonlijke licht-behoefte.
KATHLEEN
Hanglampen, 2 stuks, bol paars metaal
30132
Vervoer-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MBED 31048
Ik heb een Opel Corsa, dus wat daarin past kan ik vervoeren
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12MUCH 30006

12MUCH 30006

12MUCH 30006

02-okt-2012
Diverse werkplaatshandboeken, zogenaamde Vraagbaken van Piet
Olving. Zeer uitgebreide informatie over het onderhoud tot aan
revisie van de komplete motor, onschatbare waardevolle informatie.
Sommige zijn gloednieuw in de originele verpakking, ander
veelgebruikt, netjes en zeldzaam. De prijzen lopen uiteen van 10**
tot 80** afhankelijk van staat, liefhebbersinteresse en netheid. O.a.:
Opel Astra 1991 - 1997, uitstekende staat, 40** , Vraagbaak Kadett
E, benzinemodellen 1984 - 1991, Zeer nette uitgave, iets smoezelige
kaft tgv gebruik, 40**, Vraagbaak Mazda 626 Benzine en
Dieselmodellen 1987 - 1992, zeer nette en schone uitgave, 40**,
Vraagbaak Ford Sierra benzine 1986 - 1990, netjes, iets smoezelige
kaft en diverse bladzijdes, enkele paginaranden licht beschadigd
30**, , Vraagbaak Volvo 440/460/480 benzine 1991 - 1995, nette
uitgave, iets smoezelige bladranden tgv gebruik 40** Vraagbaak
Volvo S40/V40 Benzine en diesel 1996 - 1997 hele mooie als nieuwe
uitgave, 60**,
02-okt-2012
Vraagbaken. Sommige zijn gloednieuw in de originele verpakking,
ander veelgebruikt, netjes en zeldzaam. 40** tot 80** afhankelijk
van staat, netheid. De oldtimers: Mooie, iets beschadigde orig Duitse
Reparatur Anleitung, nr213, Opel Kadett C, A4, zeer zeldzaam, 80**
Vraagbaak Kadett C, 1973 - 1979, orig Olyslager, zeer netjes,
watervlekken op de kaft en 2 a 3 pagina's 40** Vraagbaak Ford
Taunus 1979 - 1982, mooie uitgave, plastic kaft laat los op 1 hoek
zeldzaam, 80**Vraagbaak Peugeot 505 benzine 1979 - 1984 Nw in
orig. verpakking, Zeldzaam 80**, Vraagbaak Fiat 1100R 1966 1967, originele Olyslager, kaft laat iets los, enkele vochtplekken rest
gaaf, zeldzaam 70**Vraagbaak Citroen 2CV4 en Dyane 1972 - 1975,
in uitst staat, iets smoezelige bladranden, zeldzaam 70**Vraagbaak
Saab 99/900 1976 - 1983 met hist overzicht 1949 - 1980. Behoorlijk
waterschade aan de kaft en enkele bladzijden, voor de rest gaaf en
niet gescheurd etc, zeldzaam 70** wil je meerdere boeken? Prijs
bespreekbaar.
Heb je een Opel Astra Model 91-97? Ik heb nog liggen: Een paar
01-okt-2012
dakdragers 20** speciale clips om je koppelingsplaten te vervangen
zonder de versnellingsbak te demonteren 20** Vraagbaak, Opel
Astra Benzinemodellen 1991 - 1997onmisbaar werkplaats handboek.
Nieuwprijs 40 euro, nu 40** in hele nette staat, niet in geschreven.

12MUCH 30006 Ervaring Opleiding Heel veel onderdelen voor een Volvo 740 - eventueel montage of
reparatie.
12MUCH 30006
Kajak van kevlar te huur, carbon peddel en automatisch
reddingsvest. Niet mooi maar wel supersnel en -licht. Op loopafstand
uit te proberen in de Maarsseveense plassen. 25**voor een dagdeel,
35**voor de hele dag, meerdere dagen of vakantie spotgoedkoopInformeer!!, (incl gebruik van dragers, kanokarretje, waterdichte
zakken voor reserve kleren en je waardevolle spullen - voor
eventuele vermissing wordt wel een borg gevraagd in overleg, hoeft
geen geld te zijn, mag ook in **).
ANGEL 30152
Auto (Hyundai) met trekhaak en aanhangwagentje
WILLA 30089
Auto met chauffeur
WANJA 30134
Auto met chauffeur. 10** per uur + brandstof € 0,20 per km.
Vervoer-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
DINAH 31061
Ervaring In
wie wil er deze zomer mijn caravan naar drenthe verplaatsen, ik zoek
opleiding dus iemand die een auto met trekhaak heeft en die wil halen en
brengen. Ergens deze zomer= nog niet bekend
wanneerwaarschijnlijk eind juli/begin aug.
MARISCA 30135
Oude dames fiets
Voeding-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
SUZANNE
Heerlijke arretjescake voor verjaardagen of feestjes. Of suikervrije
31026
appelflappen als er iemand geen suiker mag.
GIJSJE 31025
Advies aangaande diëten, voedingsadvies, darmproblemen.
Wandelen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
AMFIEB 30017 Ervaring
Wandelcoach bied zich aan in de Franse cevennen.
http://www.facebook.com/pages/watermuseumchassezac
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Witgoed, Kachels, Koelkasten en Stofzuigers-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
WIND 30068
Magnetron
Wonen-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
B-A-H 31010
Gratis af te halen: Gamma schuifdeurkledingkast met drie deuren.
Wit gefineerd spaanplaat met kunststof handgrepen en hardboard
achterwand. 2/3 hanggedeelte met plank erboven en 1/3 leggedeelte
met drie verstelbare planken. Lijkt op Wehkamp Sofia (zie aldaar).
Inclusief alle bevestigingsmaterialen. Reeds gedemonteerd. Deze
schuifdeurkast heeft links een breed hanggedeelte met roede en
daarboven een legplank. Rechts een leggedeelte met 3 legplanken.
De schuifdeuren zorgen voor minimaal benodigd vloeroppervlak,
omdat u geen rekening hoeft te houden met uitzwaaiende deuren.
Eenvoudig zelf te monteren. Ik adviseer om deze kast met 2
personen in elkaar te zetten. Afmetingen (hxbxd): 177x150x57 cm
AMFIEB 30017
Vakantie /kort verblijf Gouda -Zuid (alleen zomers) op kleine kamer,
evt met electr. verwarming met kleine biep en videotheek erboven
AMFIEB 30017
Wonen met en op het water in holland van de Surrival Foundation
sinds 1-4-93 http//://www.facebook.com/pages
/watermuseumholland
CHRISTEL
Grenen televisiekast hxbxd 110 x 100 x 60
30038
VIJFVLAK
21 liter witte muurverf
30065
Wonen-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
TWINKLE*
Hulp bij schoonmaken
30030
Wonen - ruimte-aanbod
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
WERELD**
Ontmoetingsruimte, groot vrijstaand, of vergaderruimtes. De ruimtes
30039
kunnen in sterren betaald worden. Er zijn meerdere keukens
beschikbaar. Gebruik van de tuin is ook mogelijk. Mensen die werken
voor werelddoelen krijgen korting. Maak een afspraak (bij voorkeur
op woensdag) om te komen kijken en te overleggen (vrijblijvend).
MCERIC 30005
Kom Logeren in Nijmegen - vlakbij de grens en lekker groen.
Wonen - ruimte-vraag
Lid
Ervaring Opleiding Tekst
MICHAEL53
Ervaring
Zelfstandige woonruimte gezocht in Utrechtstad of ten oosten ervan.
31064
min. 3 kamers, per direct en voor minimaal 1 jaar. Voor mezelf,
man-60jaar-rustig
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