Nieuwsbrief juni 2016.
Nieuws uit het bestuur.
De incasso van de afgesproken contributie in
duiten bleek lastiger dan verwacht. Aldert heeft
contact opgenomen met LETS Zutphen met de
vraag hoe zij het doen. Inmiddels heeft hij de
eerste duiten-contributie (7 per kwartaal) bij de
leden geïncasseerd.

LETS-activiteit: Ruilmiddag.
23 mei was er weer een kleding ruilmiddag bij
Gerrie thuis. Ook LETS leden waren van de
partij. Het idee was simpel: neem kleding mee
die je kwijt wilt en zoek uit wat leuk vind. Met 9
dames bij elkaar was er genoeg te vinden voor
iedereen.

LETS Zutphen: bedankt voor
jullie hulp!

KLETS-café thuis.
De maandelijkse kLETS-café's zijn gestopt,
maar er blijven nog wel leden met vragen.
Vandaar dit alternatieve kLETS-café thuis.
Vanavond kwam A. op de koffie. Ze is al heel
lang lid van LETS, maar heeft niet zo veel
affiniteit met computers. Hoe zit dat nu precies
met Cyclos?
We hebben haar het hele programma laten
zien: waar vind je advertenties en hoe zet je er
zelf eentje? Hoe betaal je iemand en waar kun
zien hoeveel duiten je hebt? Hoe vind je een
ander lid en hoe stuur je die een bericht? Enz.
Al kletsend kwamen we op allerlei dingen die
ze aan zou kunnen bieden of vragen. Ze heeft
o.a. een zolder die opgeruimd moet worden en
waar heel veel (duiten-)waardevols op staat....
Na een gezellige avond besluiten we: A. is echt
een aanwinst voor LETS. En LETS voor haar!
Heb jij vragen over de website?
Wil je meer ideeën krijgen?
Of wil je kennis maken met mede-letsers?
Stuur een bericht naar info@letszwolle.nl en
we vragen een lid bij jou in de buurt om een
afspraak met je te maken.

Als extraatje heeft Esther Groeneveld van de
Bruggenbouwers in Zwolle gratis een kledingen make-up advies voor iedereen die dat wilde.
Het was super gezellig en alles wat over is
wordt gedoneerd aan de Weggeefwinkel de
Blauwe Schuur ( Molenweg 150 Assendorp.)
Iedereen die er was hartelijk bedankt voor alle
gezelligheid.
Gerrie.
Nieuws uit de vereniging.
Bijna de helft van de leden heeft Suzannes
LETS-enquête ingevuld. Een geweldige
response! Bedankt voor jullie reacties.
Komende week gaan we ons over de
antwoorden buigen. In de volgende nieuwsbrief
lees je meer over de uitkomsten.

LETS-activiteit: EigenWijzeDans
Vrijdagmorgen 13 mei 2016.

Waarin een o.a. in de natuur en in een ruimte
solo-dansende Sandra Steen was te zien.

Net als twee weken geleden waren we met 5
deelnemers. Zoals altijd kunnen deelnemers
bewegen dan wel dansen op een geluidsschilderij aan de meest uiteenlopende
muziekstijlen. Waarbij je de ruimte krijgt vooral
naar jouw Eigen Beweging te gaan.

In de ontmoetingsruimte tussen de twee zalen
was weer menig goed gesprek gaande, onder
het nuttigen van een drankje of versnapering.

Doorgaans zijn de eerste 15-20 minuten (zeer)
rustig en verstillend, zodat deelnemers rustig
-bewegend dan wel zittend of liggend- wat ‘tot
zichzelf’ kunnen komen. Zoals dit keer met het
´O Magnum Mysterium´ van Mortin Lauridzen.
Waarna er langzaamaan meer tempo kwam
met o.a. een nummer van Mice Parade, een
New Yorkse experimentele post-rockgroep. Na
weer een rustig deel was er o.a. folk- en
Arabische muziek. Aan het einde o.m. ‘We
didn’t start the fire’ van Billy Joël.
EigenWijzeDansavond 21 mei 2016
De workshop ‘Vrij Spel’ vooraf, van Sandra
Steen van DansLab, was met 8 deelnemers
redelijk bezet. Van de deelnemers die ik er over
sprak, hoorde ik alleen maar enthousiaste
geluiden.
Vanaf 20.30 uur kwamen er meer bezoekers,
waarna vanaf 21.00 zowel de zaal van
DansLab als Tango Alegria bestemd waren
respectievelijk uptempo dance, pop e.d., als
o.a. echte wereldmuziek en allerlei andere
genres en geluiden.
Erg mooi sfeereffect was opnieuw de projectie
met een beamer van een door Ayu Polak
geproduceerde korte film, die continue werd
afgespeeld op een stukje muur van deze zaal.

Volgende avond is op 18 juni.
Vrijdagmorgen 27 mei 2016.
Dit keer waren we met 7 deelnemers,
waaronder één nieuwe (m).
Er werd geluisterd, bewogen tot gedanst op
muziek van o.a. opnieuw Arvo Pärt, Arabische,
Indiase en reggae klanken.
Volgende ochtend is op 10 juni.
De ochtenden beginnen telkens om 10:00 uur
(inloop vanaf 9.30) en duren tot 11.45 uur.
Locatie: zaal van DansLab, in de Culturele
Broedplaats DOAS aan de Mimosastraat.
Prijs 8 duiten (€ 8,-).
NB: het is geen cursus, er vindt geen
begeleiding plaats.
Bewust wordt er niet aan (contact)oefeningen
of warming-ups gedaan.
Niks moet, alles mag. Danservaring is niet
nodig. Geschikt voor alle leeftijden.
Via de Spotify-afspeellijsten kun je de muziek
van vorige ochtenden beluisteren (google op
spotify, harrylinde, en ga naar 'openbare
afspeellijsten').
Harry Linde
Verder informatie te vinden op:
Facebook
https://www.facebook.com/eigenwijzedans/eve
nts en www.eigenwijzedans.nl.

Organiseer jij ook een activiteit waar
LETS-leden aan mee kunnen doen?
Schrijf een verslagje en stuur dat naar
info@letszwolle.nl, zodat anderen mee
kunnen genieten!

Een geslaagde transactie:
Aanbod van Wanja: begeiding voor de perfecte
scriptie.
Voor mijn studie
Treasurymanagement
was ik bezig een
scriptie te schrijven met
onderwerp: "de manier
waarop de GGZinstellingen worden
gefinancierd leidt tot
failissement van de
sector".
Naast inhoudelijke scriptie-begeleiding door
een vakdocent, zocht ik iemand die kon
"meelezen" om de rode draad van mijn verhaal
te verbeteren. Ook om taalkundig zinnen
helder en scherper te maken. Verder iemand
die mijn sparringspartner wilde zijn voor mijn
mondelinge presentatie.
Ik had nooit gedacht dat zo'n persoon binnen
de LETS te vinden zou zijn. Normaliter gebruik
ik de vraag- en aanbod advertenties voor huis,
tuin en keukenzaken.
Wanja blijkt naast een uitstekende vaardigheid
met de naaimachine ook een kritische lezer en
prettige sparringspartner bij scriptiebegeleiding.
Ze heeft een paar versies van mijn scriptie
beoordeeld en van reactie voorzien via de mail.
Verder hebben wij vlak vóór mijn mondelinge
verdediging in de bieb met elkaar gesproken.
Al met al een goede voorbereiding. Het
resultaat mag er dan ook zijn: gemiddeld het
cijfer 8 behaald.
Beste LETSers: zeg het voort, Wanja voegt de
daad bij haar woord!
Groet, Ina

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan
ingestuurd worden tot 28 juni.
Redactieadres: info@letszwolle.nl.

Tip van de maand:
het is weer tuinseizoen. Op de site staan
verschillende advertenties van mensen die
tuinklussen en plantjes vragen en aanbieden.
Aanbod:
Marjon heeft cougetteplanten over.
Suzanne2 biedt aarbeienstekjes aan.
Marijke heeft buxus-mestkorrels te geef.
Else1 heeft een citroengeranium.
Gerrie heeft melk-kefirplantjes over. (Hoewel
die niet in de tuin thuis horen :))
juanita1 verzorgt je planten in de vakantie.
Margot1 helpt wieden en spitten.
En voor grote klussen heeft
Annelies1 een kruiwagen.
Vraag:
Abielle1 zoekt een
rabarberplantje.
Ina1 zoekt hulp bij het
zoeken naar haar
brievenbus
(de heggenschaar heeft ze
en is ook te leen.....)

Agenda :
Datum Tijd
10/6
11/6
18/6
18/6
24/6

Activiteit

10.00 EigenWijzeDans
10.00 Wandelen om het
Engelse Werk
10.00 Pimp & Herstel
Kringloop
20.30 EigenWijzeDans
10.00 EigenWijzeDans

Advertentie
Harry1
Ina1
Lotte
Harry1
Harry1

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

