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Van de bestuurstafel 

 

Wat waren we blij met de optie om onze activiteiten bij 

Gerrits Tuin te kunnen houden. Ondanks dat de 

maatregelen rondom Corona weer iets versoepeld zijn, 

heeft Gerrits Tuin onze activiteiten voor dit jaar helaas 

geannuleerd. Ze hopen ons in het nieuwe jaar alsnog 

welkom te heten!  

Gaan we dan echt niets doen? Jawel hoor. We 

speelden als bestuur al een tijdje met de gedachte om 

een online variant van het (k)letscafé te organiseren. 

En met de annulering van Gerrits Tuin gaat dit er echt 

van komen! Wat is het plan? In plaats van de 

cadeautjesmarkt die gepland staat voor 

zaterdagmiddag 28 november, is er een online 

bijeenkomst van 15 tot 16 uur met Jitsi Meet. Dit is een 

eenvoudige tool om online mensen te ontmoeten. Je 

hebt een link nodig en een wachtwoord. Zin om mee te 

kletsen? Stuur dan even een mail naar 

info@letszwolle.nl dan sturen wij de benodigde 

gegevens en wat extra informatie over Jitsi Meet. En als 

dit goed bevalt, willen we dit vaker gaan doen;-) 

Tot slot nog even de herinnering van een besluit dat 

genomen is op de ALV. Het aantal duiten dat je als lid 

negatief mag staan wordt per 1 januari 2021 gewijzigd 

van -300 naar -150. Sta je nu in de min en heb je geen 

idee wat te doen? Geen probleem. We denken graag 

met je mee. 

Let’s meet!  Groet, Helena1, voorzitter 

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

Nieuwe leden! 

 

Onlangs hebben we Rosalinda mogen verwelkomen. 

Ze stelt zich hieronder nog even voor. 

 

 

Ik ben Rosalinda en wordt over het algemeen Roos 

genoemd. Ik ben 37 jaar, getrouwd en heb een 

dochter van 6 en een zoon van 3. Ik ben nu 14 jaar 

werkzaam als assistent accountant en werk mee in het 

bedrijf van mijn man. Hij heeft een bedrijf in de woning- 

en projectstoffering. Ik heb vanaf dat ik 3 jaar was altijd 

in Zwolle gewoond met een tussenpauze in Zwartsluis. 

Ik kwam LETS tegen terwijl ik door facebook aan het 

scrollen was en het sprak mij direct aan. Ik probeer 

steeds bewuster en duurzamer te leven. Ik hoop dat 

LETS voor mij dan ook een bijdrage levert aan een 

duurzamer en bewuster leven! 

Voor vragen over boekhouding, maar ook voor 

bijvoorbeeld je inkomstenbelasting aangifte kan je bij 

mij terecht. Ik hoop een leuke tijd bij LETS! 

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

Vertrekkende leden 

De volgende leden hebben opgezegd: 

Ilse en Veerle 

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

 

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

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle? 

Vanuit het idealisme van een economie waarbij geld 

verdienen niet de basis is past ruilen veel beter bij mij 

dan verkopen en betalen. Daarnaast was het voor mij 

een jaar of zeven geleden een leuke manier om 
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anderen in Zwolle te leren kennen. De kletscafés vond 

ik destijds een mooie manier om dat te doen naast de 

ruilmomenten zelf. En tot slot, liever hergebruiken van 

spullen dan ze weggooien natuurlijk! 

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

Tijdens een kletscafe gaf ik ooit aan dat ik tijd miste. Op 

verschillende manieren kon ik die toen besparen door 

bijvoorbeeld maaltijden op te halen op een drukke 

dag. Nu is tijd ook nog wel een probleem bij mijn 

aanbod. Ik zou graag mensen helpen met klussen.. 

Maar dat lukt nu niet. Ik probeer te ontspullen en we 

hebben veel…dus zoek je iets? Wellicht heb ik het ! Elk 

jaar raap ik tamme kastanjes en die lopen als warme 

broodjes. Op afstand kan ik goed meedenken en 

doen. Veel ervaring met CV en sollicitatiebrieven 

bijstellen of mee te denken met creatieve oplossingen, 

project plannen en subsidie aanvragen schrijven.  

Wat mis je nog bij LETS Zwolle? 

Een wat grotere groep waardoor er meer mogelijk is 

zou fijn zijn. Maar dat kunnen we alleen doen door te 

doen wat we het beste kunnen: leuk en actief zijn. Oja. 

En …mannen …LETS Zwolle is best een vrouwengroep. 

Niets mis mee, maar voor de balans zou meer mannen 

leuk zijn. 

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

Ruilbelevenissen 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto een mooi resultaat van de 

workshop die Anneke2 geeft. Voor 10 duiten p.p. kan je 

met 2 personen op de sfeervolle zolder van Anneke 

een workshop bloementaart volgen onder het genot 

van thee en koek en een lekker glaasje glühwein toe. 

Een tip voor een gezellige en sfeervolle middag. 

 

Op bovenstaande foto wordt er hard gewerkt in de tuin 

van Helena. De hele wilde wingerd gaat eruit om een 

doorgang te maken naar de buurttuin. De wingerd 

wordt overgeplaatst naar de tuin van Annelies. We zijn 

benieuwd wat de buurttuin bij Helena gaat worden! 

Overigens nu een mooie tijd voor het ruilen van 

tuinplanten! LETS meet! 

 

 

Op bovenstaande foto zien we Marjan1 aan het 

tekenen. Ze is gediplomeerd docente en kan prachtig 

tekenen. Hier tekent ze een portret van een lets-lid. Wil 

je ook een mooie tekening van jezelf of een familielid. 

Vraag Marjan! 
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Martijn zocht oude fietswielen. Zie hierboven het 

prachtige resultaat hiervan. Er zijn verschillende bomen 

van gemaakt waarin kunstwerkjes hangen. Superleuk! 

 

 

Bovenstaand een tevreden poes Juul. Teunie heeft via 

een foto Reiki toegepast op Juul. Ze had sinds een 

aantal maanden nogal last van plassen in huis.  Nu 

Teunie de poes van reiki heeft voorzien is het 

plasprobleem vrijwel voorbij! Hoe het werkt …. Dat kan 

je op internet nazoeken. Het helpt in ieder geval 

voortreffelijk. Een aanrader! 

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

 

Activiteiten, graag opgeven! 

• Op zaterdag 28 november online (k)letscafé, 

opgeven info@letszwolle.nl 

• Op woensdag is er eens per maand een 

fietstochtje (9 december 10-12), opgeven bij 

Annelies1 

• Op donderdag regelmatig een creamiddag (3 

december ochtend), opgeven bij Marlou 

• Op zaterdag  regelmatig meditatie In park de 

Wezenlanden, opgeven bij Jacqueline1 

• Op zondag  regelmatig een schildermiddag, 

opgeven bij Marjon 

•  op afspraak workshop bloementaart maken 

voor 2 personen, opgeven bij Anneke2 

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

Wist je dat? 

• We de mijlpaal van 518 volgers op Facebook 

bereikt hebben!  

• Er iedere week een berichtje wordt gepost! 

Nieuwsgierig? Kom kijken en liken! 

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

Ondertussen op  Cyclos/LETS-site 

Cyclos is aangepast. We hebben nu een aantal 

categorieën waar je je advertenties kan onderbrengen. 

Kijk je advertenties na en breng ze onder in een 

categorie. 

Jannette had ook een goede tip om een de categorie 

“Kennis” toe te voegen. Heb je bepaalde kennis of 

vaardigheden op allerlei gebied, vul het in. Het is mooi 

als we van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken. 

Let erop dat de grens voor rood staan per 01-01-2021 

op 150 duiten wordt ingesteld ipv 300 duiten! Voorzie je 

problemen, neem dan contact op met het bestuur. 

 

 


