Nieuwsbrief augustus 2015.
Inleiding:

gesprekken gevoerd en spontaan hebben zich
een paar nieuwe leden aangemeld.
En het eten was

Welkom terug in het dagelijks leven na de
vakantie. Door de komkommertijd is er één
nummer van de nieuwsbrief niet uitgekomen.
Dat maken we goed door een extra “dik”
augustus-nummer. Vanaf volgende maand kun
je ook het maandelijkse interview weer lezen.
Peter, onze voorzitter, doet tijdelijk een stapje
terug. In januari gaan we kijken of daar een
permanente oplossing voor nodig is. Tot die tijd
worden zijn taken binnen het bestuur
opgevangen.

Zwolle Doet adviseert over hoe een bestuur
zo efficient mogelijk kan werken. Twee van
onze bestuursleden hebben met hen een heel
constructief gesprek gehad. Begin volgend jaar
is er opnieuw een gesprek.

Groet, Bob.

Nieuws uit de vereniging.

Nieuws uit het bestuur.

Op 9 oktober is de Dag van de Duurzaamheid.
Bob is aanwezig geweest
bij een brainstormmiddag. We zijn van plan
om mee te gaan doen
aan deze dag. De
invulling komt in de
volgende nieuwsbrief.

Zoals op de ALV besproken is, willen we z.s.m.
de contributie in Duiten invoeren. Deze
contributie zal 1 Duit per maand bedragen en
waarschijnlijk wordt deze per kwartaal geïnd.

Er is een LETS-enquete in voorbereiding.
Hierin worden vragen gesteld over
verwachtingen en ervaringen met LETS Zwolle,
de site, het kLETS-café, de nieuwsbrief, enz.
Doel is om de vereniging nog beter te maken.

Door communicatieproblemen met de bank is
de contibutie in Euro's nog niet afgeschreven.
Er wordt hard gewerkt om beide soorten
contibutie rond te krijgen. Zodra er meer over
bekend is, zullen we dat laten weten.
Resto van Harte heeft een nieuwe locatie in
Assendorp. Een aantal bestuursleden was
uitgenodigd om mee te eten en iets over LETS
Zwolle te komen vertellen. Er zijn veel goede

Zijn er dingen waarvan jij graag zou willen
weten wat de LETS-leden daarvan denken?
Stel je vraag dan aan secretaris@letzwolle.nl
en we bezien of die meegenomen kan worden
in de enquete.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan
ingestuurd worden tot 25 september.
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl.

KLETS-café.
Marjon gaf in het kLETS-café van juni een
inspirerende workshop Schilderen met een
spons. Op de website staat een verslagje met
foto's van de resultaten.
Vorig kLETS-café stond een stapel spelletjes
op tafel, maar de sfeer was veel te gezellig om
daar aan te beginnen. Dit knusse kLETS-café
heeft drie nieuwe leden opgeleverd!

Tip van de maand: vervoer nodig? Kijk eens in
het ruime aanbod op de site. Daar vind je o.a.:
* dat Marjon zich aanbiedt als taxichauffeur en
dat haar auto te huur is;
* dat Annelies zowel een kruiwagen als een
roeiboot te leen heeft;

Het kLETS-café van september wordt bepaald
door het weer. Als het droog is, volgt er een
stadswandeling en bij slecht weer hebben we
een binnenactiviteit.
In oktober starten we weer met de workshops
tijdens het kLETS-café. Ruud trapt deze
nieuwe serie af met een ws “electro.”

Activiteiten van leden.
Sommige LETS-leden zijn bijzonder hard aan
de weg aan het timmeren. Een voorbeeld
daarvan is Martijn. Afgelopen jaar bood hij al
zijn workshop Wonderdelen aan, waarin hij
deelnemers liet knutselen met Wonderlijke
Onderdelen. In juni heeft hij naast zijn webshop
het kleinste échte winkeltje van Zwolle
geopend.

* dat Suzanne kasten en tv's vervoert van
Zwolle naar Amersfoort én terug;
* dat Ada haar fietskar uitleent;
* dat Judith zichzelf en haar stationcar
aanbiedt;
* dat Gerrie haar bakfiets (met
hondenbevestiging) uitleent.
Maar wij weten dat ook buiten de website om
auto's en ritten georganiseerd worden.
Dus als je vervoer nodig hebt:

Durf te vragen!

Agenda.
Datum Tijd

Met o.a. zelfgemaakte steampunk- en
gothicartikelen staat Martijn op verschillende
markten, zoals die van het Bevrijdingsfestival.
Vorige maand trotseerde hij het noodweer op
Fantasiafest in Meppel. Wil je Martijn live
bewonderen, dan kan dat tijdens Fantasy
Forest op 21 nov. in Hattem.
Succes Martijn!

01/9
04/9
18/9
19/9
26/9

19.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

Activiteit

KLETS-café
EigenWijzeDans
EigenWijzeDans
pimp/herstelws.
Bij de Kringloop
20.30 u. EigenWijzeDans

Advertentie
LETS
Harry1
Harry1
Lotte
Harry1

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

Picknick in het park.
Weer een gezellige ledendag: op een zonnige
zomermiddag in augustus kwam een select
groepje leden bij elkaar voor een ruil- en
deelpicknick. Ondanks dat het een kleine groep
was, was het echt een dwarsdoorsnede van de
vereniging: van één van de oprichters tot het
nieuwste lid en van jong tot oud.

Park Eekhout bleek een uiterst geschikte
plek, waar de kinderen vrij rond konden
lopen

En een enkele introducee.....

en klimmen !

Natuurlijk is er veel bijgepraat: over masseren,
over LETS, maar ook persoonlijke zaken.

Het menu varieerde van van pastasalade tot
krentenbollen, van warme macaroni tot
zelfgebakken appeltaart (mét weer door
iemand anders meegenomen slagroom!) en
van een eco-sapje tot zakjes chips.
Leuk om te zien dat iedereen echt iets anders
op het picknickkleed toverde.

Ruud had zijn massagetafel meegenomen.

“Eindelijk weer eens lekker buiten werken”,
verzuchtte hij. Van zijn aanbod werd gretig
gebruik gemaakt. Toevallige bezoekers van
het park bleven staan om te vragen of ze óók
mochten.
Dat leverde hele gesprekken op over de luxe
en de noodzaak van massage.

Op het randje van de vijver was een aantal
weggeef-artikelen neergelegd. Na wat overleg
kreeg bijna alles een nieuw baasje. Zo nam
één van onze nieuwste leden een schitterende
kantjes-bloes mee, liepen de kinderen met een
petje weg en heeft Bobs kleinzoon een nieuwe
puzzel. De paar overgebleven zaken zijn
meegegeven aan Mariam, die er in haar
Weggeefwinkel een goede bestemming voor
zoekt.

