
Nieuwsbrief februari 2015.

Nieuws uit het bestuur.

Hier de 2e nieuwsbrief, gemaakt door Wanja. 
Wat een waardevolle toevoeging aan LETS 
Zwolle! Lees ook het interview deze maand 
met Lotte. 

De website is aangepast, zodat iedereen die 
het wil de nieuwsbrief kan downloaden en 
lezen, ook voor niet-leden een mooie 
gelegenheid om te zien wat er gebeurt binnen 
LETS Zwolle. 
Des te meer reden om lekker te blijven 
handelen en verhalen en ervaringen te delen! 

Veel plezier! Peter. 

– o   –

Tijdens het laatste kletscafe hebben we het 
gehad over de sterke kanten en verbeter-
punten van Lets Zwolle. We gaan hiermee als 
bestuur mee aan de slag. Er werd ook 
aangegeven dat er weinig nieuwe advertenties 
zijn. Als bestuur hebben we hier niet veel 
invloed op, vandaar het volgende....

We hebben de mensen die er waren gevraagd 
om  2 aanbiedingen en 1 vraag advertentie te 
maken. Dit heeft er voor gezorgd dat er meteen
een hele reeks nieuwe advertenties zijn 
geplaatst. Hartelijk bedankt daarvoor! 

Daarom wil ik nu iedereen vragen om dit mooie
voorbeeld te volgen en ook 3 advertenties te 
plaatsen. Met ongeveer 150  leden zou dit 
betekenen dat er in theorie 450 !!! nieuwe 
advertenties bij komen. Ik hoop dat iedereen 
wat dit betreft een duit in het zakje wil doen en 
vergeet natuurlijk niet om te snuffelen in het 
nieuwe aanbod.

Groetjes, Gerrie

Interview.

Lotte, de oprichter van LETS Zwolle en onze 
oud-voorzitter vertelt het verhaal achter de 
oprichting, over haar nieuwe taken en haar 
wensen voor de toekomst. Samen denken we 
na over wat vragen toch zo moeilijk maakt. 

Nieuws uit de vereniging. 

Een ijskoude dag. Zo beschrijven Gerrie en 
Mariam de Wintermarkt op Wijkboerderij de  
Klooienberg. 

Gelukkig konden ze zich warmen aan de grote 
belangstelling en de gezellige gesprekken over
LETS Zwolle. Er is zelfs ter plekke een 
bezoeker lid geworden! 

Als voorbereiding voor deze en komende 
markten heeft Gerrie een aantal voorwerpen 
verzameld die symbool staan voor de diensten 
die via LETS gevraagd en aangeboden kunnen
worden. Deze verzameling is zó compact, dat 
hij op de fiets meegenomen kan worden. 



Meer verenigingsnieuws: 
LETS op Internationale Vrouwendag. 

Zondag 8 maart wordt Internationale 
Vrouwendag gevierd met tal van activiteiten als
workshops, optredens en stands voor en door 
vrouwen. Thema dit jaar is Duurzaamheid: 
zowel duurzaam omgaan met kleding en 
hergebruik van materiaal als “duurzame 
aandacht” zoals coaching, meditatie, 
loopbaanbegeleiding en het “Verwenplein.”

LETS Zwolle biedt op deze dag activiteiten aan
als Pimpen en Repareren, windlichtjes maken 
en de workshop “LETS beleven in 15 minuten.”
En natuurlijk staat er onze Informatiestand. 

Het programma duurt van 14.00 tot 18.00 u. en
vindt plaats in de Landstede, Dokterspad 2. 
De entree is gratis. 

Kijk voor het uitgebreide programma op:
www.zwolsvrouwenplatform.nl. 

Een geslaagde transactie.

Mmmmm, heerlijke stoofpeertjes van Suzanne.

Wist je dat:  

+ een groot aantal LETS-ers is die een 
moestuin heeft en groente of fruit aanbiedt?     
+ verschillende leden jams en siroop maken?  
+ er zelfs verse eitjes op LETS aangeboden 
worden?

KLETS-café. 

Het vorige KLETS-café is een spel gedaan om 
zowel positieve als minder positieve ervaringen
met LETS Zwolle te delen. 

Als positieve ervaringen werden genoemd: 
uitbreiding van je netwerk, leuke, nieuwe en 
positieve contacten en tevredenheid dat 
klussen uitgevoerd worden. Zo is Gerrie blij 
met de vele mensen die er voor haar waren 
tijdens haar verhuizing en Peter met de 
samenwerking binnen LETS Zwolle. Voor 
Janneke betekent LETS een oefenperiode vóór
het openen van haar praktijk. Bob merkt op dat
het makkelijker is om samen te klussen. 

De aandachtspunten zijn meegenomen naar 
de bestuursvergadering. 
Het komende KLETS-café zal in het teken 
staan van de Algemene Leden Vergadering.
Hiervoor komt nog een aparte uitnodiging.

 Tip van de maand: Houd je advertenties 
actueel. Kijk eens na wat je op de website hebt
staan. Als je inlogt en links op jouw pagina klikt 
op “persoonlijk”, gevolgd door “advertenties”, 
krijg je een overzicht van jouw vraag en 
aanbod. Rechts staan twee symbooltjes. Door 
op het kruisje te klikken kun je een verouderde 
advertentie verwijderen en door op het 
potloodje te klikken, kun je een advertentie 
aanpassen of een foto toevoegen. 

Agenda maart.
Datum  Tijd        Activiteit             Advertentie
03/3   19.30 u.  KLETS-café LETS
06/3   10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
08/3   14.00 u.  Int.Vrouwendag     LETS
19/3   20.00 u.  DDW                      Wanja1
20/3   10.00 u.  EigenWijzeDans    Harry1
25/3   20.00 u.  Crea-avond            Wanja1 
28/3   20.00 u.  EigenWijzeDans    Harry1

Meer info over de activiteiten staat op de site of
in de advertenties van de genoemde leden. 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan 
ingestuurd worden tot 24 maart. 
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl. 


