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Van de bestuurstafel 

Voorjaar!       De dagen worden weer wat langer, de 

temperatuur stijgt en In de stad worden op 

verschillende plekken mooie grote picknicktafels 

geplaatst. Dat vraagt om een coronaproof koffie- of 

thee K(LETS)momentje. Zin in! 

Terwijl ik dit schrijf, kijk ik terug op een geslaagde ALV. 

Het was even wennen – zo online – maar we hebben 

constructief kunnen vergaderen. Zo hebben we 

tenminste ook een aantal nieuwe leden kunnen ‘zien’. 

Blij mee! In de week na Pasen krijgen jullie mail over het 

betalen van de contributie. Graag jullie aandacht 

daarvoor. 

In deze nieuwsbrief veel foto’s van geslaagde  

ruilactie’s. De activiteiten staan dan wel op een lager 

pitje, maar het handelen gaat gewoon door;-) Ook tref 

je in deze nieuwsbrief onze voorjaarspuzzel. Dit keer een 

woordzoeker. De prijswinnaar ontvangt iets lekkers van 

Paulien! Doe je mee?  

Veel lees- en puzzelplezier, Groet, Helena, voorzitter 

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

 

 

Nieuwe leden!  

De afgelopen maanden zijn Lianne en José proeflid 

geworden.  

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

Paulien  

Paulien had zich al eerder aangemeld. Zij stelt zich 

hieronder nog even voor. 

Ik ben Paulien Post, 60 jaar, getrouwd en 4 kinderen en 

4 kleinkinderen. Vroeger heb ik gewerkt als Juridisch 

Beleidsambtenaar. Door de komst van onze 

adoptiekinderen die zorg nodig hadden ben ik gestopt 

met werken bij de gemeente Zwolle. Later toen de 

situatie rustiger werd is mijn hobby koken uitgegroeid 

tot een kookstudio/cateringbedrijf. Ivm corona sta ik in 

de pauzestand.  

 

 
 

Ik zou het leuk vinden om via Lets jullie te laten 

genieten van mijn baksels en/of catering. Maar ook 

tuinstekjes ruilen, boeken (uit)lenen of verkopen, op de  

hond passen zijn ook dingen die ik kan aanbieden. En 

wie weet wat er later nog voor ideeën op borrelen.  

 

Zelf zou ik graag van een handige klusser gebruik 

maken. Ons dak lekt en er moeten houten latjes onder 

de pannen vervangen worden. Geen idee of dit tot de 

mogelijkheden behoort?  Voor duiten, 

onkostenvergoeding en appeltaart cadeau! 

 

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

Vertrekkende leden 

De volgende leden hebben opgezegd: 

 

Marion (proeflid), Annelien (proeflid), Dorothé, Jolanda 

en Anneke S. 

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

 

Vlinders pimpen 

Helena had een berichtje geplaatst wie haar metalen 

tuinvlinders kon oppimpen. Dat leek mij een geweldig 

leuk idee, daar ik al eens eerder in het kader van een 

project van Dennie Boxem een deel van een vlinder 

had beschilderd nl Hanzeboot op zee (foto links). 

 

 

 



 

 

 

LETS nieuwsbrief                                   april 2021   2 

Op de rechterfoto de vlinders van Helena zoals ze nu 

nog zijn. De bedoeling is dat het weer iets heel moois 

gaat worden. Maar dat laat ik jullie later zien. Ben nog 

bezig met een ander project in mijn huis       

Groet, Marjon 

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

 

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

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle? 

Ik ben Bianca de Bruijn, 52 jaar en al enkele jaren lid 

van de LETS. Ik vond het een geweldig idee om met 

gesloten beurs diensten en goederen te ruilen Ik ben 

gewend om met weinig geld te moeten omgaan en dit 

vond ik een creatieve manier om dingen te doen wat 

normaliter niet met mijn budget kan. Hoogtepunten zijn 

bv. Voetreflex, massage bij Ruud, wandelen met de 

ezel bij Margot, bloemschikken bij Marijke of de 

boottocht bij Han. Verder vind ik het belangrijk om 

zorgvuldig met onze aarde en milieu om te gaan en 

niet te veel te verspillen door maar nieuwe spullen te 

kopen terwijl andere mensen juist die spullen niet meer 

nodig hebben. Om die reden werik ik ook als vrijwilliger 

bij de kringloop winkel en koop bijna alles daar. 

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

Zelf bied ik spullen aan, ik pas op kleine huisdieren 

wanneer mensen op vakantie gaan. En sinds kort 

kunnen mensen gratis met mij mee sporten bij Basic Fit. 

Omdat ik een kaart heb waarbij ik iemand gratis mee 

mag nemen. Dus heb je een x zin in body combat, 

pilates of yin yoga dan reserveer ik een plekje voor je.  

Wat mis je nog bij LETS Zwolle? 

Ik ben erg tevreden met LETS. Al heb ik tijden dat ik zelf 

minder actief ben en soms wat meer. Wat nu opvalt 

met het nieuwe bestuur s dat ze de letsers weer  

actiever proberen te krijgen en dat vind ik heel goed. 

Soms heb ik dat wel even nodig. 

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

Gelijke kansen voor iedereen 

Tijdens de ALV hebben we gesproken over 

het handelen in de app. In onze handels 

appgroep wordt veel gehandeld. Dat is 

natuurlijk hartstikke fijn, maar soms moet je 

wel heel erg snel reageren wil je kans maken… En dat 

kan niet altijd. Soms ben je aan het werk, een dagje 

weg of gewoon even “offline”.  

Wij willen graag dat alle leden even veel kans hebben. 

Daarom het verzoek om niet direct toe te zeggen aan 

de eerste die reageert, maar even te wachten tot 

bijvoorbeeld de volgende dag en indien nodig dan te 

loten. Dat loten kan op allerlei manieren; kop of munt, 

dobbelen, …  Mogelijkheden genoeg. 

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

 

Schort vindt bestemming 

Soms heb ik een projectplan. Zoals dit nieuwe schort 

van prachtig sterk blauw linnen. Het lag op de plank 

om gebruikt te worden als format voor andere schorten 

die ik wil creëren. Kleurrijke schorten, die je vrolijk 

maken en het werk lichter.  

Echter, zoals veel creatievelingen misschien herkennen, 

de projecten stapelen zich op en beginnen een 

onprettig gevoel te geven. Althans dat doen ze bij mij. 

Dus ik dacht ik geef de schort een nieuwe kans bij een 

andere eigenaar, voorlopig kom ik niet toe aan 

naaien.  

Heel benieuwd of er iemand zat te wachten op mijn 

aanbod. Zo gedacht zo gedaan. Foto op de app! En 

Hoera! Gerrie had er zin in. Simone één dag later ook. 

Maar ja, schort was al vertrokken.  

 

Wat heel leuk is om te vertellen dat Gerrie dringend 

een schort nodig had, maar de winkel zit 

coronadicht. Dus ook bij Gerrie was het Hoera! Deal 

was snel gemaakt, en zo waren 2 Letsers weer 

gelukkig!  

Groet, Shirley 

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

Ondertussen op Cyclos 

• Ons nieuwe lid Lianne geeft workshops 

portrettekenen bij haar thuis! 
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• Helena is een bijenvoedselbank en uitdeelpunt van 

bloemenzaad. Lees verder op Cyclos. Een mooi 

initiatief in Nederland! 

• Er is allerlei aanbod van tuinplantjes, stekjes enz. Kijk 

eens bij Ina, Martijn of Ineke. Zoek je iets? Stel je 

vraag bij vraag! 

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

Voorjaarspuzzel 

Heb jij zin in iets lekkers en hou je van puzzelen? Dan is 

de LETS voorjaarspuzzel misschien wel iets voor jou. Dit 

keer is het een woordzoeker. De prijswinnaar ontvangt 

iets lekkers gebakken door Paulien.  

Doe je mee? Stuur jouw oplossing voor 15 april naar 

info@letszwolle.nl.  

 

 

   

Doe je de puzzel liever online? Klik dan hier. 

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

 

Een lang logeerpartijtje 

In april 2015 vroeg Gerrie 

aan mij of ik haar mini 

appelboompjes voor zo 

lang het nodig was in mijn 

tuin wilde opnemen. Daar zij 

ging verhuizen naar een 

bovenwoning. Zij wilde de 

boompjes  niet kwijt en 

hoopte dat ze in de 

toekomst weer in eigen tuin 

terecht kunnen. Dus in mei 

2015 heb  ik ze opgehaald 

en in toen mijn best wel kale tuin neergezet. Hier heb ik 

veel plezier en vele  lekkere appeltjes van gehad.  

Inmiddels is Gerrie verhuisd naar jawel huis met tuin. De 

vraag kwam  wanneer ze weer in haar tuin geplaatst 

konden worden. Daar kwam enig onderzoek aan 

vooraf. Wat is de beste tijd hiervoor? Op een gegeven 

moment hebben we de knoop door gehakt. We gaan 

het  donderdag 21e jan. doen. Grote kans op mooi 

weer en nog geen last van bevroren grond. Het  

uitscheppen bij mij ging redelijk vlot, de grond was nog 

aardig los bij de kluit. In shoppers gezet zodat ik een 

schone auto behield. Met tuin grond en schep 

gewapend naar Gerrie gereden. Daar stond ze al klaar 

, 2 gaten in de voortuin ( ligt op zuiden) gegraven. De 

boompjes op hun nieuwe plek gezet. Alsof ze daar 

altijd al hadden gestaan. Allebei waren we blij mij deze 

verhuizing. 

Groet, Marjon en Gerrie 
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