Van het bestuur

Als ik dit schrijf is het is nog geen maand geleden dat
we onze algemene ledenvergadering (ALV) gehad
hebben. Het was een vergadering met enthousiaste
leden vol ideeën en suggesties. En dat is fijn! Ook wij als
bestuur hebben er zin in. Sinds kort is het bestuur weer
compleet bestaande uit drie mensen die er wat moois
van willen maken. En samen met jullie moet dat lukken.
We hebben inmiddels onze eerste bestuursvergadering
gehad en zijn voortvarend aan de slag gegaan. Het
ledenbestand wordt beoordeeld. Leden die wat
slapend zijn worden benaderd. En ook de website
ontkomt er niet aan. Verderop in deze nieuwsbrief lees
je hier meer over. En ondanks dat corona nog niet
verdwenen is, struikel je over de activiteiten. Fijn dat we
elkaar weten te vinden. Kortom LETS Zwolle bruist!
Als bestuur willen we graag meer in contact komen
met onze leden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we met
iedereen die lid wil worden even kennismaken. Maar
ook als je al lid bent, en je wat stiller (onzichtbaarder)
wordt, gaan we je benaderen. Samen is immers zoveel
leuker. Dit past ook goed bij het besluit dat genomen is
op de ALV om het aantal duiten dat je als lid negatief
mag staan te wijzigen van -300 naar -150. Dit gaat in
per 1 januari 2021. Sta je nu in de min en heb je geen
idee wat te doen? Geen probleem. We denken graag
met je mee. Wellicht heeft Annelies1 zelfs al contact
met je opgenomen.
Tot slot wil ik je nog attenderen op onze activiteit op
zaterdag 7 november van 10-12 uur bij Focus. We horen
best wel vaak dat leden het lastig vinden om met
Cyclos te werken. Daarom een bijeenkomst met uitleg
over Cyclos. Hoe werkt het eigenlijk? Advertenties,
betalen? Ideaal voor nieuwe leden, maar ook
bestaande leden zijn natuurlijk welkom. Zeker als je nog
niet handelt via Cyclos wellicht ook voor jou de moeite
waard. Opgeven kan via info@letszwolle.nl . Helaas is
het aantal deelnemers vanwege corona beperkt.
Mocht er veel animo zijn, dan zal een tweede sessie
volgen.
En vers van de pers… Het kletscafé is terug! Niet bij
Deksels, maar bij Gerrits tuin (http://www.gerritstuin.nl).
Let’s meet! Groet, Helena1, voorzitter
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---------------------------------------------------------------Nieuwe secretaris
Sinds de algemene ledenvergadering ben ik als
secretaris toegetreden tot het bestuur. Ik ben vanaf
2013 lid van de LETS en heb altijd met veel plezier
gehandeld en geregeld aan activiteiten van de LETS
deelgenomen. Ik hoop de komende periode de
betrokkenheid van de leden bij de LETS wat te
vergroten om zo samen een bloeiende en gezellige
verenging te vormen. Ik heb er zin!
We spreken elkaar, mail gerust als je ideeën of
opmerkingen hebt, graag!
Annelies1, secretaris
----------------------------------------------------------------

Nieuwe leden
Afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe
leden mogen verwelkomen:
Anne1 en Rosalinda1
---------------------------------------------------------------Anne
Ik ben Anne en woon nog niet erg lang in Zwolle, iets
minder dan 2 jaar. Me oriënterend op wat er zoal speelt
in mijn nieuwe woonplaats kwam ik in het buurthuis het
kaartje van LETS tegen.
Ik nam het mee, het sprak me aan om diverse redenen,
de gedachte van het voor elkaar klaar staan en
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dingen delen met een gesloten portemonnee vind ik
heel positief, zeker in deze tijd waar alles om geld lijkt te
draaien, het is een manier om op kleine schaal een
ander soort maatschappij vorm te geven, een soort
naoberschap plus als het ware.

Een ruilbelevenis

Daarnaast is het ook een manier om je netwerk wat te
verbreden. Maar zoals gezegd, dat kaartje heb ik mee
genomen en van tijd tot tijd eens bekeken, maar daar
bleef het bij. Voor een deel omdat ik twijfelde of ik wel
wat bij te dragen zou hebben.
Uiteindelijk heb ik toch contact opgenomen, een
afspraak met Helena1 gemaakt, en ja ik heb me
aangemeld!
Mijn aanbod op dit moment is wat bloemenzaadjes,
stokroos, schijnpapaver, klaproos, zonnebloem, juffertje
in het groen, en in het voorjaar ongetwijfeld stekjes. Ik
heb een piepklein tuintje en daar verzamel ik altijd veel
meer zaad dan ik kwijt kan, het lijkt me fijn om dat te
delen. Verder ben ik best handig op verschillende
terreinen, o.a. met naald en draad, dus wie weet kan ik
iemand wel eens helpen.
---------------------------------------------------------------Dorothé1 – van de zomer lid geworden
Hallo Let's leden. Mijn naam is Dorothé, 62 lentes? een
rasechte blauwvinger en 45 jaar getrouwd, 2 kinderen
en 5 kleinkinderen en sinds vorig jaar mei, zijn we in oud
ittersum komen wonen. We zijn van en groot huis naar
een appartement gegaan, dus downsizen en dat is wel
even wennen.
Veel spullen weg gedaan. Dat voelde ook heel prettig,
alle "ballast" weg en een nieuwe start. Van hieruit wil ik
onze plek niet weer dicht laten groeien en van nu af
aan veel minder en bewust duurzame aankopen doen,
dit valt ook weer mooi samen met het houden van een
moestuin, (h) eerlijk onbespoten voedsel en wat jezelf
met zoveel inzet en liefde verbouwd, bereid je ook met
liefde en verspil je niet.
Deze maatschappij gaat voor mijn gevoel ten onder
aan de waanzinnige overvloed, dat kan anders en
hoop dan ook van harte dat ik door mij aan te sluiten
bij LETS en bewust te leven en consumeren mijn steentje
bij kan dragen en ben hoopvol dat de Corona crisis
ook veel goede veranderingen teweeg gaat brengen.

Een bosje bloemen uit Ada’s moestuin!
----------------------------------------------------------------

Cadeautjesmarkt 28 november
Vorig jaar was de cadeautjesmarkt een groot succes.
Leuk om te herhalen dus, maar dan wel rekening
houdend met corona. En dat is gelukt! Zaterdag 28
november hebben we een cadeautjesmarkt bij Gerrits
tuin. Wat is er leuker dan cadeautjes shoppen zonder
euro’s?
Dus wees creatief en maak vast wat extra
zelfgemaakte kerstkaarten, sierraden of sjaals. Of krijg je
binnenkort een bodylotion of fles wijn waar je echt niet
op zit te wachten. Geen probleem! Wellicht kun je er
iemand blij mee maken. Een leuk boek dat al
maanden ongelezen in de kast staat dat nu toch niet
meer zo interessant is? Bewaren! En zo is er natuurlijk
nog van alles te verzinnen.... Ik zorg voor wat lekkers en
voldoende inpakpapier voor Sint of Kerst.
Je mag maximaal 5 cadeautjes meenemen. Hoe meer
mensen meedoen, hoe meer cadeautjes! Iedereen die
komt, krijgt 3 duiten. We ruilen geen cadeautjes; je
koopt ze met je duiten
Kom je ook?
Groet, Helena1
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Vertrekkende leden
De afgelopen periode is het bestuur door ons
ledenbestand gelopen. Dit heeft er toe geleid dat de
volgende leden hebben opgezegd:
Caroline2, Willemien1, Ellen2, Belinda1, Else1, Dineke1,
EricV, Sonia1 en Mariam1.
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Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Jannette.
1.

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle?

Ik ben in 2013 lid geworden van LETS omdat het
diensten en producten aanbieden met gesloten beurs
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mij aanspreekt. Het bevestigt dat iedereen kan
bijdragen met zijn of haar talenten /spullen/goede
bedoelingen en het mooi is om elkaar van dienst te
kunnen zijn. Verder doe ik het ook vanuit het
duurzaamheidsprincipe; het is goed als spullen langer
meegaan en pas worden weggegooid als het stuk is.
Of zelfs dan nog een kans krijgen bij het repaircafé! Dus
goed voor mens en natuur!
2.

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende
vraag?

Ik ben begonnen met het aanbieden van taarten maar
dat liep zo goed dat ik het niet meer leuk vond; ik
bakte nooit meer voor mijzelf omdat ik te vaak voor
een ander aan het bakken was ? Ik bied op dit moment
EFT-sessies aan, het uitlaten van honden (samen met
mijn eigen hond) en soms bied ik spullen aan via de
appgroep. Wat hond uitlaten is, is wel duidelijk. EFT
(emotional freedom techniques) is vast minder bekend.
Het is een zelfhelingsmethode waarbij je klopt op
bepaalde punten op je bovenlichaam. Je kunt het vrij
gemakkelijk aanleren en thuis verder blijven doen. Het
verlaagt stressreacties in je lichaam en zorgt voor
endorfines(gelukshormoon) vrijkomen. Het klinkt als
wonderlijk en dat is het ook wel. Wil je met forse
problematiek aan de gang, dan is vaak meer nodig
dan in je eentje kloppen.
3.

Wijnproeverij
Vrijdag 21 augustus organiseerde Teuni een
wijnproeverij. Ina1 en Marijke1 waren er namens LETS en
mijn moeder was er. Daarnaast was er natuurlijk de
sommelier van de Kasteel Hoeve die een
en ander uitlegde over de organisatie en de wijnen.
Wij hebben eerst 5 witte wijnen geproefd en daarbij
werd ook geadviseerd wat we erbij zouden kunnen
eten. Het zijn namelijk wijnen die je bij het eten drinkt.
Verrassend was dat de wijn anders smaakt nadat je iets
eet! Daarna proefden wij 5 rode wijnen.
De meningen waren
verdeeld en dat klopt ook
want smaken verschillen nu
eenmaal. Als laatste hebben
wij Port geproefd. We
hadden naast stokbrood ook
zelfgemaakt brood en olijven
en tomaten en kazen om de
smaak te accentueren.
Het was een leuke avond.
---------------------------------------------------------------Geplande activiteiten:

Wat mis je nog bij LETS Zwolle?

Ik heb op dit moment geen brandende vraag. Wat ik
nog wel als suggestie wil doen; ik denk dat er veel
specifieke kennis (niet persé professioneel) aanwezig is
onder de leden. Waar leden graag iemand over willen
informeren of bij op gang willen helpen, met of zonder
betaling. Zo weet ik zelf veel van bergwandelen,
klimmen, mindfulness en klassieke muziek (koorzang). Is
het een idee dat je-als aanvulling op je profiel- je
specifieke kennis beschrijft op de ledenpagina die dan
in te zien is voor andere leden?

•

14 oktober:

•

31 oktober:

•
•
•

7 november:
28 november:
19 december:

Fietstochtje richting Hattem
met koffie, thee (Annelies1)
Kletscafé bij Gerrits tuin
(bestuur)
Uitleg Cyclos Focus (bestuur)
Cadeautjesmarkt (Helena1)
Kletscafé bij Gerrits tuin
(bestuur)

---------------------------------------------------------------Tip vanuit vraag en aanbod op Cyclos
•

Heb je de smaakvolle homemade
aardbeientaart met cakebodem en frisse
topping van Tineke al eens geproefd,
aanrader!

•

Bij Ina1 kan je een lekker bakje koffie drinken,
goed te combineren met een bezoekje aan
het engels werk aangezien Ina daarnaast
woont.

•

Gerrits tuin
•
•

Martijn altijd op zoek is naar kapotte klokken,
wekkers en ander spannend materiaal en hier
gave kunstwerken van maakt!

Op zondag organiseert Marjon regelmatig een
schildermiddag
Op zaterdag is Jacqueline1 gestart met
meditatie In park de Wezenlanden

In verband met corona is opgeven noodzakelijk!

----------------------------------------------------------------
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Ondertussen op de website (en Cyclos)
Als je de laatste maand op de website hebt gekeken, is
het je vast al opgevallen. Zo niet; neem vooral een
kijkje. De website is her en der wat aangepast.
Informatie is geactualiseerd of – indien flink verouderd –
verwijderd van de site. Eén van de pagina’s betreft
ERVARINGEN met zomaar wat ervaringen van diverse
leden. Hier kun je als lid jouw ervaring met LETS delen.
Mensen die lid willen worden, krijgen zo een goed
beeld van onze vereniging. Heb jij ook iets om te
delen? Mail je bericht dan naar info@letszwolle.nl en
ontvang 5 duiten.

Wist je dat?
•

Ook Cyclos is aangepast. We hebben 2 nieuwe
categorieën. Op verzoek van Han1 hebben we nu
“Activiteiten”. Dus heb je zin om met mede-letsers iets
te doen, kijk hier dan voor het aanbod. Of organiseer
zelf een activiteit als je een leuk idee hebt.

•
•
•

Jannette had ook een goede tip om een de categorie
“Kennis” toe te voegen. Weet jij van bepaalde
onderwerpen veel af en wil jij anderen hierbij helpen?
Dit kun je dan nu kwijt onder aanbod. Welke kennis heb
jij in huis? Of misschien zoek je bepaalde kennis? Plaats
dan een advertentie onder vraag.
Als laatste is er nu ook een onderverdeling voor
producten en diensten naar subcategorieën gekomen.
Zo wordt het zoeken wat overzichtelijker. Helaas
betekent dit nu wel dat de “oude” advertenties
verplaatst moeten worden naar de nieuwe indeling. En
dat kunnen wij niet voor je doen. Dus een mooi
moment om je advertenties eens langs te lopen, te
actualiseren indien nodig en dan meteen naar de juiste
(sub)categorie te verplaatsen.
----------------------------------------------------------------

Er onder de letsers veel mensen met een
moestuin zijn:
o achter de Isala zit een letser op
maandagmiddag te zwoegen
o twee letsers op de Schellerbergweg,
o twee letsers aan de Kuyerhuislaan
o En jij misschien ook?
Er nu 40 actieve leden zijn
Er in de handels-app 28 leden zitten (opgeven
bij Suzanne2)
Er ook een klets-app is (opgeven bij Ineke1)

----------------------------------------------------------------

Meer bloemen uit Ada’s moestuin…

Een ruilbelevenis

Wil jij ook zo’n mooi bloemstukje? Vraag Anneke2
5 duiten
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