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Van de bestuurstafel 

 

En alwaar een jaar voorbij. Het was me het jaar wel, 

2020. Wij hopen jullie in 2021 toch echt weer een keer 

te kunnen zien bij een gezamenlijke activiteit! Ondanks 

corona zitten we echter niet stil. Als bestuur hebben we 

de publiciteit gezocht en in de Peperbus gestaan. Ook 

hebben we een proeflidmaatschap in het leven 

geroepen. En dat heeft effect gehad; 9 nieuwe 

(proef)leden. Welkom!  

In deze nieuwsbrief stellen een aantal van hen zich 

voor. Verder vind je alvast een aankondiging van onze 

(online) ALV en veel foto’s van geslaagde ruilactie’s. 

De activiteiten staan dan wel op een lager pitje, maar 

het handelen gaat gewoon door;-) 

Veel leesplezier, Groet, Helena, voorzitter 

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

ONLINE Algemene ledenvergadering 18 maart 2021 

Op donderdag 18 maart, 19.30 tot 21.00 uur, vindt de 

Algemene ledenvergadering plaats. Vanwege Corona 

zal de ALV online plaatsvinden. Elk lid is van harte 

welkom op de ALV. De agenda en de stukken worden 

uiterlijk een week van tevoren gemaild.  

Vanwege de online vergadering verzoeken we jullie 

eventuele vragen van te voren te mailen naar 

info@letszwolle.nl. Ook heb je een link nodig om deel te 

kunnen nemen. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via 

bovenstaand mailadres. Je krijgt dan een link 

toegestuurd. 

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

 

 

Nieuwe (proef)leden! 

De afgelopen manden hebben we een aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen:  

Paulien, Greta en Michiel  en Anke 

Ook verwelkomen we 6 proefleden: 

Gonny, Hilde, Hannie, Annelien, Esther en Marian.  

 

 

 

 

 

 

Gonny 

(rechts op de foto van een ruil met Helena (links)) 

Hallo allemaal, mijn naam is Gonny, geboren in 1970 

boven Groningen. In 2007 met Edward, Noah (nu 21) en 

Lente (nu 19) neergestreken in Stadshagen na 10 jaar 

Engeland en tropen. Na een flink aantal huisdieren 

genieten we nu van één hond en 2 katten binnen ons 

huishouden.  

Sinds 2017 mag ik mezelf Maatschappelijk Werker 

noemen na een deeltijdopleiding aan Hogeschool 

VIAA. De afgelopen 3 jaar werk ik bevlogen bij de 

welzijnsorganisatie Vraagelkaar, maar ben ook op zoek 

naar een nieuwe uitdaging in het Sociale Domein! Het 

leuke is dat de missie van Vraagelkaar overkomsten 

heeft met Lets: verbinding van stads- en buurtgenoten 

door gedeelde interesses zoals wandelen, fietsen, 

handwerken, filosoferen enzovoort, maar ook door 

uitwisseling van je mogelijkheden: een klusje voor koffie 

en wat lekkers erbij, voor een maaltijd, voor zorgen voor 

je  goudvis tijdens vakantie.  

Daarom sprak Lets me gelijk aan toen ik het tegen 

kwam op Facebook. Daarnaast vind ik het erg leuk om 

nieuwe mensen te leren kennen en samen wat te 

doen. Ik houd van sociale contacten met een flinke 

dosis humor in combi met diepgaande gesprekken, 

wandelen, kamperen en dansen! Dit jaar gaan we 

verhuizen dus ik vermoed dat ik de nodige spullen aan 

te bieden heb, daarnaast gezelligheid, een luisterend 

oor, boodschappen halen of op een andere manier 

een helpende hand.  

Leuk jullie (digitaal) te ontmoeten!       
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Hannie 

Hallo Letsers, 

Ik ben Hannie Koert vd 

Linden en sinds kort 

proeflid van de Lets 

club. Ik heb contact 

opgenomen met 

Annelies toen ik een 

artikeltje las in ik meen 

de Swollenaer.      Ik ken 

Annelies van de Zwolse trekzakclub dus een appje was 

zo gestuurd. Zo’n 25 jaar geleden ben ik bestuurslid 

geweest van de Lets , dus ik vond het leuk om te lezen 

dat de Lets club nog steeds bestaat. Er waren veel 

creatieve leden die allerlei activiteiten organiseerden. 

Bv. Een boottochtje          of een plantjesmarkt. 🪴Zo 

leerden we elkaar kennen. Bij veel mensen heb ik 

indertijd behangen, maar dat zal ik niet meer 

aanbieden hoor. Wel geef ik trekzakles         aan 

aankomende muzikanten. Ook zit ik nu in de handels 

appgroep. De komende tijd heb ik best wat aan te 

bieden daar we ook      aan het opruimen zijn. Hopelijk 

gaan we elkaar ontmoeten na het corona tijdperk.  

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

Esther 

Hallo allemaal, Ik ben Esther 

en ik heb van een oud-

deelnemer van Lets gehoord. 

Ik wist toen niet zeker of ik lid 

wilde worden. Maar nu wel. 

De reden dat ik nu proeflid 

ben geworden, is dat ik 

opruimcoach al een tijdje 

ben en merk dat het moeilijk is om klanten te vinden. 

Dat ligt dus aan de kosten. Ik heb natuurlijk wel vaste 

lasten te betalen, maar ik wil via Lets graag mensen 

leren opruimen. In deze lockdown zijn veel mensen aan 

het opruimen. Het kan zijn dat als de lockdown straks 

weer over is, dat mensen weer in chaos gaan verkeren 

omdat er dan opeens geen tijd is om op te ruimen. Ik 

kan helpen bij een blijvend opgeruimd resultaat. Maar 

ook bij het ordenen van administratie of een minder 

volle agenda/organiseren van een project etc...Dit doe 

voor Lets dan wel online, met videobellen via whatsapp 

of Zoom. Maak eerst kennis met mij, als je een klik voelt 

kunnen we echt aan de slag.  

Voordat Corona kwam, heb ik een workshop 

Verpakkingsvrij Boodschappen Doen in elkaar gezet, 

het was de bedoeling om dit bij Stichting Kringloop 

Zwolle te doen op locatie. Maar dit is dus helaas niet 

doorgegaan. Ik heb de workshop aangepast en kan dit 

online doen. Ik heb inmiddels 1 iemand via email 

geholpen, dit was via instagram. Maar ik wil natuurlijk 

meer mensen inspireren. Ik heb bijna 3 jaar ervaring 

met verpakkingsvrij boodschappen doen. Wil je dit ook 

maar vind je het moeilijk? Laat je door mij dit aanleren 

in maximaal 1 uur tijd, dat scheelt jou weer tijd. Want 

voor mij heeft dit 1,5 jaar tijd gekost om voor elkaar te 

krijgen. Steeds stapje voor stapje! (met opruimen 

precies zo      ) 

Verder zal ik regelmatig spullen erop zetten die klanten 

graag weggeven. Ik ben benieuwd naar deze 2 

maanden proeftijd hoe het mij zal bevallen.  

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

Vertrekkende leden 

De volgende leden hebben opgezegd: 

Lotte 

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

Handleiding Cyclos 

Omdat we soms wat vragen kregen over het gebruik 

van Cyclos, hebben we een handleiding geschreven. 

Deze ontvang je als extra bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Heb je toch nog vragen over Cyclos? Op dinsdag 16 

februari van 19.30 – 20.30  uur is er een online (ZOOM) 

bijeenkomst. Hier wordt de handleiding stap voor stap 

toegelicht. 

Interesse? Geef je op via info@letszwolle.nl 

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

Help jij mee? 

Help jij mee om Cyclos actueel en overzichtelijk te 

houden? In de nieuwsbrief van oktober kon je lezen dat 

Cyclos is aangepast. Zo is er een categorie 

“activiteiten” toegevoegd evenals een categorie 

“kennis”. Ook is er een onderverdeling voor producten 

en diensten naar subcategorieën gekomen. Zo wordt 

het zoeken overzichtelijker. Helaas betekent dit wel dat 

de “oude” advertenties verplaatst moeten worden 

naar de nieuwe indeling. En dat kunnen wij niet voor je 

doen. Een mooi moment dus om je advertenties eens 

langs te lopen, te actualiseren indien nodig en dan 

meteen naar de juiste (sub)categorie te verplaatsen. 

 

Hoe wijzig je de categorie? 
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Op bovenstaande foto zie je waar je dit kunt doen. Als 

je je advertentie opent om te wijzigen, kun je bij 

categorie op het uitklapmenu klikken (driehoekje 

rechts). Hier kun je dan de categorie aanpassen. 

Mocht het je niet lukken, dan horen wij het graag!  Of 

kom naar de online bijenkomst de 16de        

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

Ruilbelevenissen 

 

 

Een mooie ruil tussen Helena en Ineke, Helena is bezig 

met haar tuinrenovatie en de buurttuin. De krulhazelaar 

was over, Ineke heeft er een mooi plekje voor in haar 

tuin gevonden.  

 

 

 

Op de foto het 

kerstboompje van Anne. 

Een prachtige kamerden 

die tijdens de kerst als 

kerstboom dienst doet. 

Zo hoeft Anne niet ieder 

jaar een nieuwe boom 

te kopen. De engeltjes is 

wat er nog ontbrak. Door 

een ruil met Annelies 

hangen er nu vrolijke 

engeltjes in de boom en 

is hij helemaal af. 

 

 

In de tuin van Simone stond een kerstboom die ze kon 

missen. Martijn kwam hem ophalen en sjouwde wat 

spullen die voor Simone te zwaar waren. Simone kreeg 

meer ruimte in de tuin en in huis! Martijn, Mees en de 

kinderen hadden een kerstboom! Een fijne ruil! 

 

Op bovenstaande foto het resultaat van onze 

schrijvende leden. Er zijn maar liefst 100! Brieven 

geschreven voor amnestie! Een mooie traditie om 

volgend jaar te vervolgen. We zijn heel benieuwd of er 

dit jaar weer mensen worden vrijgelaten nav de acties 

van amnestie. 

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

Winnaars LETS Zwolle kruiswoordpuzzel 

1. Een bloemetje voor de eerste prijswinnaar Harry 

2. Martijn heeft 5 duiten ontvangen als tweede prijs 

winnaar 

3. Han heeft 3 duiten ontvangen als derde prijswinnaar 

Alle drie veel plezier met de prijs en iedereen bedankt 

voor het meedoen! We vonden het als bestuur superleuk 

om te doen en dank voor alle respons! 
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En nog even de oplossing voor de mensen die hem 

later gemaakt hebben.  

 

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

Online-workshop ‘verpakkingsvrij boodschappen doen’ 

Hieronder zie je ons nieuwe LETS lid Esther een online 

workshop geven over verpakkingsvrij boodschappen 

doen. Het was een interactieve workshop waarbij we 

veel hebben opgestoken van Esther en ervaringen 

hebben uitgewisseld. Het was een leuke bijeenkomst!  

 

We nodigen je van harte uit om ook een online 

bijeenkomst te organiseren over een onderwerp waar 

je wat over kan vertellen.  Het is gezellig in deze tijd, we 

kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar ook wat beter 

leren kennen.  

Als bestuur kunnen we je ondersteunen bij het 

aanmaken van een online groepsbijeenkomst.  

Let’s (online) meet! 

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

Ondertussen op Cyclos… 

• Ons nieuwe LETS lid Gretamichiel1kan je helpen bij 

het invullen van belastingbiljetten 

• Zin in wat lekkers? Helena bakt courgettemuffins. 

• Wie helpt Jacqueline? Het televisiegeluid is ineens 

uitgevallen. 

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

Martijn’s zaad verbindt Let’s leden 

 

Waar zouden we zijn zonder Martijn 

Verdeelt onder Let’s leden zijn zaden, zo fijn 

Regel en passant een fietser door de Zwolse wijken 

Waardoor ik eens bij iemand anders in huis mag kijken 

De (nieuwe) leden, zo blijkt 

Worden ook met zijn zaden verrijkt 

Wat zal Zwolle opbloeien van deze actie van 

verbinding 

En dat allemaal zonder eigen gewin(ding) 

(Tja, anders rijmt het niet) 

 

Martijn, dank voor je hartelijke inzet 

Met jouw zaad heeft iedereen dikke pret 

 


