
* Wil je zonder geld te 
betalen gebruik maken 
van allerlei diensten ?

* Wil je oude spullen een 
tweede leven geven?

* Wil je je talenten 
aanbieden aan anderen?

* En wil je leuke nieuwe 
mensen ontmoeten op de 
koop toe?

Kom ook bij 

LETS Utrecht!

Waarom meedoen met LETS? Hierom:

* Ik hoorde van LETS via een vriend. Ik heb genoeg 
vrije tijd over en ben erg handig, dus voel ik me wel 
op m’n plek. Zo help ik nu mensen met het schilde-
ren van hun huis. Zelf volg ik een cursus Excel, die 
staat straks weer goed op mijn CV. En als ik een paar 
weken weg ben, is er altijd wel een LETSer die mijn 
plantjes water wil geven.

* Ik wilde graag zelf kleren maken, maar wist niet hoe. 
Via LETS heb ik iemand gevonden die mij les gaf. 
Inmiddels verdien ik sterren met het maken van kle-
ren voor andere LETSers. Uitgeven doe ik vooral op 
kLETScafés, waar je gezellig mee kunt eten. Dankzij 
de verscheidenheid aan mensen in LETS komen 
steeds weer de meest exotische gerechten op tafel.

* Ik wilde altijd al keyboard leren spelen. Bij LETS is 
dat nu gelukt. Zelf weet ik veel van computers en 
daar bleek dringend behoefte aan. Elke week is er 
wel iemand die ik met hard- of softwareproblemen 
kan helpen. Zo doe ik ook veel leuke, nieuwe contac-
ten op.

* Ik heb al een tijd een WAO-uitkering. Gelukkig 
stuitte ik op LETS. Regelmatig wordt mijn haar nu 
door een LETSer in de henna gezet. En ik heb via 
LETS mijn wasmachine laten repareren. De sterren 
hiervoor heb ik verdiend met oppassen en de verkoop 
van enkele bloempotten en een oude fiets. Dankzij 
LETS heb ik minder rommel in de schuur en heb ik 
weer ruimte voor andere dingen. 
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Neem contact op

D   S LETS 
 Utrecht e.o. kan tijdens het LETS-Spreekuur 

op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur, in 
het Milieucentrum Utrecht aan de Oudegracht 60. 
In de satellieten Nieuwegein (030-6034601), Houten 
(030-6375606) en Zeist/Driebergen (030-6932625 of 
030-6959875) worden eigen spreekuren gehouden, op 
afspraak. Deelname kost € 9,50 per kalenderjaar en 
7 sterren per maand. U-pas en Z-pas geven korting 
op de jaarbijdrage. Ook bedrijven kunnen zich aan-
sluiten, voor hen is de jaarbijdrage € 15,75.
Voor meer informatie kun je bellen met de Sterlijn: 
030-2252776, of mailen naar info@sterrenstelsel.nl. 
Ook onze website www.sterrenstelsel.nl staat boor-
devol informatie. Wil je de LETS-gedachte steunen, 
maar wil je zelf niet handelen, dan kun je natuurlijk 
ook donateur worden voor € 14,50 per jaar.



Wat heb ik aan LETS? 

W      
 talenten, interesses of hobby’s, waar we in de 

praktijk weinig mee doen. LETS geeft je de kans 
dingen te ondernemen die je anders nooit gedaan 
zou hebben. Studeer je Frans en zou je graag con-
versatieles willen geven? Of weet je veel van muziek, 
tuinieren, computers, kleding maken, maar blijft je 
kennis onbenut? Bij LETS ruil je je vaardigheden te-
gen die van iemand anders. Zodat jij, op jouw beurt, 
toekomt aan die cursus Reiki waar je nooit geld voor 
had. Of iemand maakt je huis schoon, helpt je aan 
een bestelbus of de spierkracht voor je verhuizing.

Wat is LETS Utrecht en omstreken? 

E LETS (L E T 
 Systeem) is een plaatselijke ruilkring, waarin de 

deelnemers onderling goederen en diensten uitwis-
selen zonder dat daar geld aan te pas komt. In plaats 
van geld gebruiken we een eigen ruileenheid om 
elkaar te betalen. Bij ons is dat de Ster. Verkoop je 
zelf diensten of goederen, dan ‘verdien’ je sterren. 
Neem je iets bij iemand af, dan ‘betaal’ je sterren. 
Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, worden 
die door LETS Utrecht en omstreken (Utrecht, 
Nieuwegein, Houten, Zeist, De Bilt, Bilthoven, etc.) 
gepubliceerd in Sterrenstof, ons nieuws- en adver-
tentieblad. Dat verschijnt vijf keer per jaar, op papier 
en op onze website. Je advertenties staan, onder 
vermelding van je zelfgekozen LETS-naam, inge-
deeld in rubrieken als doe-het-niet-zelf, elektronica, 
dieren, kinderen, voedsel, vervoer, enzovoort. Voor 
elk wat wils dus. Regelmatig zijn er kLETScafés, 
rommelmarkten en dergelijke, waar je elkaar kunt 
ontmoeten en met elkaar kunt handelen. Er zijn in 
totaal zo’n 250 deelnemers.

Voor wie is LETS?

LETS       
     aangetrokken voelt. Of je nu geitenwollen sok-

ken draagt of in mantelpak naar kantoor gaat. Of je 
alleenstaand bent, dan wel vijf kinderen en een asiel 
onderhoudt. Of je een rasechte Utrechter bent of 
geboren in Somalië. De verscheidenheid aan mensen 
maakt dat er een gevarieerd aanbod van goederen en 
diensten beschikbaar is, en er dus ook een gevarieerde 
vraag bestaat. Dus ben je milieuactivist of automobilist, 
ben je acupuncturist of bedrijfsjurist, voor iedereen is er 
plek in LETS.

Verrijk je leven!

A    LETS,    
   mogelijkheden voor jezelf. Je kunt je ontplooien 

op een manier die in de gewone geldeconomie niet 
meteen voor de hand ligt. Je leert nieuwe dingen, doet 
werkervaring op en krijgt de kans om jouw specifieke 
kwaliteiten en interesses verder te ontwikkelen. En 
te zien of daar een markt voor is. Je legt daarvoor 
vrij eenvoudig contact binnen een zeer gevarieerde 
groep mensen die je anders nooit had ontmoet. Een 
heel bijzondere ervaring. En je kunt net zo eenvoudig 
gebruik maken van hun diensten, die anders misschien 
onbereikbaar zouden zijn of gewoon niet voorradig. 
Ook help je mee aan hergebruik van spullen die anders 
zouden zijn weggegooid. Zo wordt iedereen beter van 
een LETS-kring.

Denk vrij, denk LETS.

L   : LETS    
   tijd. Maar je bepaalt zelf hoeveel tijd je in de 

LETS-kring investeert. Als je een druk leven hebt, 
kun je een klein karweitje op je nemen en een kleine 
dienst terugvragen. Zolang je maar genoeg handelt 
om je bescheiden maandafdracht in sterren aan de 
gemeenschappelijke pot te kunnen voldoen. En je 
mag bij LETS tussentijds ‘in de min staan’. Graag 
zelfs! Want als niemand in de min staat, stopt de 
uitwisseling, omdat er dan alleen aanbieders zijn en 
geen vragers. Wat telt is dat je uiteindelijk evenveel in 
de ruilkring steekt als je ervan vraagt. En dat je over 
handelsgeest beschikt, of die bij ons wilt ontwikkelen. 
Als je maar initiatiefrijk genoeg bent om op de ‘markt’ 
in te spelen. En de durf en de vrijheid hebt om 
nieuwe mogelijkheden te exploreren. Denk dus vrij! 
Denk LETS! En schrijf je bij ons in als deelnemer.


