
 

 

 

LETS nieuwsbrief                                   Augustus 2020   1 

Van het bestuur 

Sinds 1 juni heb ik het stokje van Ina1 als voorzitter 

overgenomen. Hoe is het mij de afgelopen weken 

vergaan?  

Ik schrijf dit terwijl ik terugkijk op een geslaagde 

“Letsdag”. Vanochtend was het alternatieve 

(k)letscafé “Eten en drinken” in het 

Weezenlandenpark. Het was kleinschalig en gezellig. 

En vooral droog en zonnig. Heerlijk zo, na een week 

met veel regen en waarin het wel herfst leek. We 

hebben kennis gemaakt met Dorothe die sinds vorige 

maand lid geworden is van LETS Zwolle. Welkom 

Dorothe. 

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat ik het 

fijn zou vinden als de huidige leden actiever worden. 

Daarnaast wil ik graag nieuwe leden. Meer 

naamsbekendheid creëren kan helpen om nieuwe 

leden aan te trekken. Sinds een aantal weken is Lets 

Zwolle te vinden op SamenZwolle. Op SamenZwolle 

vindt én plaats je alles wat je voor en met elkaar kunt 

doen in Zwolle. Naast een profiel van onze vereniging 

kunnen we hier ook onze activiteiten promoten. Neem 

gerust een kijkje op: 

https://www.samenzwolle.nl/organisaties/1601/lets-

zwolle. En het werkt      . Vanochtend kwam er iemand 

langs bij het (k)letscafé die geen lid was, maar de 

activiteit op SamenZwolle had gezien. Een mooie 

manier om kennis te maken met onze vereniging.  

Er zijn natuurlijk meer manieren om LETS Zwolle te 

promoten. Een Letser heeft onlangs een digitaal 

marketingplan voor ons geschreven. Hier staan 

meerdere dingen in waar we me aan de slag willen. 

En SamenZwolle maakt hier ook deel van uit.  

 

 

 

Tot slot is het lekker druk met activiteiten. Zo was er de 

afgelopen week de kledingruil bij Gerrie. En een paar 

weken terug de crea-ochtend van Marlou. Van beide 

activiteiten vind je een verslagje. Heb jij ook een leuk 

idee voor een activiteit? Organiseer dit dan zelf. Of 

vraag een andere Letser om het samen met jou te 

organiseren. 

Let’s meet!  Groet, Helena1 

Oproep nieuwe secretaris bestuur 

Wij zoeken versterking! Ben jij op zoek naar een zinvolle 

en leuke hobby met fijne mensen? Dan zijn we op zoek 

naar JOU! 

Druk hebben we het allemaal. Tijd om vrijwilligerswerk 

te doen is er eigenlijk niet. Maar zonder vrijwilligers kan 

LETS Zwolle niet bestaan.  

Lijkt het je leuk om mee te helpen om van LETS Zwolle 

een bloeiende actieve vereniging te maken, dan ben 

je van harte welkom. Door het onverwachte vertrek 

van Suzanne2 zijn we op zoek naar een secretaris.  

https://www.samenzwolle.nl/organisaties/1601/lets-zwolle
https://www.samenzwolle.nl/organisaties/1601/lets-zwolle
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Wat ga je doen? 

• Bijhouden ledenadministratie 

• Wegwijs maken nieuwe leden 

• Verzorgen nieuwsbrief 

• Bijhouden actielijst bestuur 

• Verzorgen notulen ALV 

Beloning? 10 duiten/maand en veel waardering       

Interesse? Wij horen graag van je! Wil je eerst meer 

informatie, neem dan contact op met Helena1 

(voorzitter). 

Nieuwe leden 

Afgelopen maand hebben we de volgende nieuwe 

leden mogen verwelkomen: 

Dorothe1 

Algemene ledenvergadering zaterdag 22 augustus 

Zaterdag 22 augustus is de (uitgestelde) ALV. Het 

bestuur nodigt je van harte uit om deze vergadering bij 

te wonen en mee te praten over LETS Zwolle bij Focus. 

De vergadering begint om 14.15 uur en je wordt 

verzocht uiterlijk 14 uur aanwezig te zijn. Aansluitend 

aan de ALV is er een (k)letscafé om te kletsen en te 

ruilen      . 

We hopen je te zien op zaterdag 22 augustus 

aanstaande. We horen graag via info@letszwolle.nl of 

je komt. 

Contributie 2020 

Heb jij de contributie van dit jaar al overgemaakt? Als 

je dit nog niet hebt gedaan, wil je dit dan zo snel 

mogelijk doen?  

De contributie bedraagt in euro's € 1,- per maand (€12,-  

per jaar), Ons rekeningnummer is NL18 TRIO 0197 6211 

12  t.n.v. LETS Zwolle. Graag onder vermelding van je 

lidmaatschapsnummer. 

Crea kletsochend  

Als alternatief op het LETS Kletscafé wat door de 

coronamaatregelen niet kon plaatsvinden, heeft 

Marlou op 12 juni jl. een gezellige crea kletsochend bij 

de Agnietenberg georganiseerd. Het was een 

prachtige zonnige dag en het was goed om elkaar na 

een hele lange tijd weer live te zien en te spreken. Deze 

ochtenden hebben voor ieder wat wils: de nadruk ligt 

op het ontmoeten, nieuwe mensen leren kennen en al 

bekenden beter leren kennen. Verder is het vrijheid, 

blijheid. Wie behoefte heeft aan een stukje te 

wandelen kan dit bij de Agnietenberg prima doen. 

 

Een paar creatievelingen hebben met een minimaal 

aantal spullen toch mooie dingen gemaakt. We 

hebben een mooie uitwisseling gehad van eten en 

drinken, die deels zelf gemaakt waren. Ik wil dit soort 

activiteiten bij voldoende animo vaker organiseren, dus 

houd aub de berichtgeving in de gaten via de LETS 

app, Facebook en Cyclos. Je kunt mij ook een berichtje 

sturen waarin je aangeeft hier interesse in te hebben. 

Dan houd ik je op de hoogte. 

Groet, Marlou 

Kledingruil  

Op woensdagmiddag 8 juli organiseerde de stichting 

Meer doen met minder geld de eerste coronaproof 

kledingruil en wel onder de carport van Letslid Gerrie 

waarvoor veel dank. Met de bereidheid en openheid 

van haar buren hadden we een behoorlijke ruimte tot 

onze beschikking. Zelfs bood een buurman de schuur 

ter beschikking als kleedruimte.  

Natuurlijk is deze ruil in eerste instantie voor oud 

cursisten en onze vrijwilligers bedoeld maar de traditie is 

ook dat we alle Letsers uitnodigen. Het resultaat mocht 

er wezen want met 15 deelnemers hebben we 

(ondanks de korte termijn waarop we het 

organiseerden en het matige weer) flink wat kunnen 

ruilen op het gebied van kleding. Dus ook accessoires, 

beauty en dergelijke. We merken in de loop der jaren 

dat we steeds iets gemakkelijker worden met ruilen en 

dat het plezier ervan alleen maar toeneemt. Hoe leuk is 

het om te zien dat jouw rok of broek waar je op 

uitgekeken bent nu met plezier door een ander wordt 

gedragen.  

 

  Algemene Ledenvergadering 

   Datum:  zaterdag 22 augustus 

   Plaats:  Focus - Zerboltstraat 63 

   Tijd:   14.00 – 16.30 uur
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Dus onthoud voor de toekomst, we blijven deze 

ruildagen voortzetten, eens per half jaar. Houd onze 

advertenties in de gaten. 

 

Groet, Joella1 

Cyclos - Advertentie-interesses 

We horen regelmatig dat Cyclos toch minder vaak 

wordt gebruikt. Zeker nu de groepsapp een goede 

vervanger lijkt. Zelf merk ik dat  - als ik dan een keer de 

moeite neem om in te loggen in Cyclos -  er geen 

nieuwe advertenties zijn. Alle moeite voor niets. 

Misschien weet je het al, maar voor degenen die het 

nog niet weten, is dit wellicht een uitkomst. Je kunt in 

Cyclos opgeven dat je een e-mail wilt ontvangen voor 

(bepaalde) nieuwe advertenties. Dan hoef  je niet 

telkens in Cyclos te kijken, maar krijg je een e-mail 

wanneer er een nieuwe advertentie is geplaatst. 

Handig toch?  Hoe kun je dit instellen? 

Dat doe je door één of meer advertentie-interesses in 

te stellen. Iedere advertentie-interesse geldt voor één 

bepaalde categorie en voor vraag óf voor aanbod in 

die categorie. Vervolgens moet ingesteld zijn dat je 

voor advertentie-interesses een e-mail wilt ontvangen. 

Hieronder leg ik het verder uit.   

Hoe maak je een advertentie-interesse?  

Een “advertentie interesse” voor alle nieuwe 

advertenties instellen gaat als volgt. 

1. Klik in linkerkolom op 

Voorkeuren, zodat 

daaronder een lijstje met 

keuzes zichtbaar wordt.  
2. Klik op Advertentie-interesses. 

3. Klik rechts onderaan op OK naast “Advertentie-

interesse toevoegen”. 

4. Vul als naam van de advertentie-interesse in, 

bijvoorbeeld  “Alle aanbod – producten”.  

5. Kies als soort advertentie-interesse: Aanbod. 

6. Kies een advertentiecategorie, bijvoorbeeld 

“producten”. 

 

7. Klik op OK. 

8. Bevestig de melding door te klikken op OK. 

Let op: Vul de andere velden niet in! 

Je ziet – als het goed is – nu het volgende scherm. 

 

Nu heb je een advertentie-interesse aangemaakt voor 

producten die worden aangeboden. Op dezelfde 

manier kun je nu ook advertentie-interesses aanmaken 

voor andere categorieën voor aanbod en vraag. 

Nu moet je nog instellen dat je een e-mail wilt 

ontvangen bij “advertentie-interesses”. Als het goed is, 

staat het vinkje om e-mail te ontvangen standaard 

aan.  maar het is goed om dit nog even te controleren. 

Hoe stel ik in dat ik e-mail wil ontvangen voor mijn 

advertentie-interesses? 

1. Klik in linkerkolom op Voorkeuren, zodat daaronder 

een lijstje met keuzes zichtbaar wordt. 

1. Klik op Berichten. 

2. Je ziet nu een lijstje “gebeurtenissen” met 

daarachter vakjes voor E-mail en Bericht. Als er 

bijvoorbeeld achter “Ontvangen betaling” (zesde 

van boven) in het vakje onder “E-mail” een vinkje 

(“v”) staat dan krijg je automatisch een e-mail voor 

iedere ontvangen betaling. 

3. Als het goed is, staat er ook een vinkje achter 

“Advertentie-interesse” (vierde van onderen) onder 

E-mail. Zo niet, dan kun je hier een vinkje zetten. 

4. Als je één of meer vinkjes wilt plaatsen of 

verwijderen, klik dan onderaan op Wijzigen (als je 

niets wilt veranderen, klik dan in de linkerkolom op 

anders kiezen om dit scherm te verlaten). 

5. Als je een vinkje in een vakje wilt plaatsen óf 

verwijderen, klik dan op het vakje. 

6. Als je klaar bent, klik dan onderaan op OK. 

7. Bevestig de melding door weer te klikken op OK. 



 

 

 

LETS nieuwsbrief                                   Augustus 2020   4 

Opmerking: “Bericht” betreft een melding binnen 

Cyclos. Hiervoor moet je altijd eerst inloggen om het 

bericht te kunnen lezen. “E-mail” geeft je een melding 

als er binnen Cyclos  iets wijzigt. Hiervoor hoef je dus 

niet in te loggen. 

 

 

Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Shirley1. 

1. Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle? 

Ik ben denk ik nu 3 jaar lid van LETS Zwolle. 

Het idee van talenten, vaardigheden en materiaal 

inzetten en ruilen spreekt mij erg aan. Ook het aspect 

van nieuwe contacten vind ik leuk. Een andere manier 

van netwerken met mensen die misschien anders kijken 

naar de economie en consumeren. Bij de start heb ik 

veel gekookt. Surinaamse keuken. 1x zelf een "les" 

gegeven. Maar dat was naast mijn werk erg 

bewerkelijk. En het inschatten van de waarde was ook 

lastig. Ik schoot er financieel bij in. Een advertentie met 

zumbales heeft er even gestaan en toch maar gauw 

eraf gehaald :). 

Toen even stil geweest omdat ik niet wist wat ik met 

zekerheid aan kon bieden. Zelf heb ik zo'n 5 keer een 

Letser benaderd voor hun dienst. Helaas kwam het hen 

niet uit. Dat snap ik. 

Met de websitebouwer Anky een hele fijne 

mailwisseling gehad. Daar ga ik nog een keer mee 

door. 

Nu ben ik iets actiever door de appgroep. 

2. Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

Ik bied losse materialen aan die ik tegen kom bij 

opruimen. Geen structurele dienst.  

Mijn brandende vraag: mmmh! 

Ik ben bezig met een sociale coöperatie op te richten. 

Kleinschalig ondernemen voor mensen in bijstand. Ik 

vraag mij af wie wil helpen om de mensen voor wie het 

interessant kan zijn te bereiken. 

Wat maakt dat zo weinig mensen van kleur in dit 

initiatief van Lets zitten. 

Een 3e vraag. Mijn vriendin zegt "er is dus toch een 

geldsysteem, waarom niet zonder?  

3. Wat mis je nog bij LETS Zwolle? 

Weet ik nu niet. Misschien meer publiciteit? 

Ruilbelevenis  

Op een regenachtige zaterdagochtend bezochten 

Helena1 en ik de moestuin van Ada1, een schitterend 

plekje achter de Isala. De goudsbloem, wilde viooltjes, 

amarant en rode melde tierden er welig waardoor we 

lekker konden scheppen en meenemen voor in onze 

eigen tuin en moestuin. Ineke1 kwam ook nog even 

langs om Ada1 van haar bloemen te bevrijden. We 

waren er superblij mee, een mooie moestuin ruil! 

Groet, Annelies1 

 

 

 

 

 


