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Van de bestuurstafel 

En dan is het alweer volop zomer(vakantie)! De tijd 

vliegt.  

Ik heb het idee dat er overal verschillende initiatieven 

oppoppen met betrekking  tot een socialer duurzamer 

wereld. Fijn is dat. Zo las ik over een ketting kledingruil: 

een ‘ketting’ met doorgeeftassen vol tweedehands 

kleding. Een mooi initiatief. Misschien iets voor LETS? 

Ook was er de week zonder afval van Milieu Centraal 

met een Zero Waste Wandeltour. Dat sluit dan weer 

mooi aan bij een van onze leden die een workshop 

‘verpakkingsvrij boodschappen doen’ aanbiedt.  

Afgelopen zaterdag hadden we een zeer geslaagd 

kletscafé. Een flink aantal leden was van de partij. In de 

nieuwsbrief vinden jullie en verslagje met foto’s. In deze 

nieuwsbrief verder weer verschillende verhalen van 

geslaagde ruilacties en activiteiten. Heb jij zelf ook een 

idee voor LETS? Organiseer het gewoon. Samen maken 

we de wereld een beetje leuker. 

Veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst! 

Helena, voorzitter 

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

 

 

Nieuwe (proef)leden!  

De afgelopen maanden zijn Laura en Belinda proeflid 

geworden. 

Lianne is na het proeflidmaatschap lid geworden. Zij 

stelt zich in deze nieuwsbrief voor. Tevens heten we 

Anneke weer welkom. Zij is weer terug na een paar 

maanden afwezigheid. 

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

Lianne - met foto’s van het voedselbos, 

Het Lets systeem spreekt me al jaren aan, ruilen van 

spullen waarbij met een eigen munt betaald wordt en 

de menselijkheid voorop staat. In ons huidige 

economiestelsel is het wat mij betreft zonneklaar dat 

banken en beurzen niet dienstbaar zijn aan het 

algemene welzijn maar wel aan de materiële belangen  

 

van een beperkte groep mensen. Reden te meer om 

me dan toch eindelijk aan te melden bij Lets Zwolle.  

Super actief ben ik nog niet met ruilen en/of diensten 

aanbieden en het kan zo maar zijn dat ik de komende 

tijd enkel ondersteunend lid ben, maar goed, het roer 

kan zo maar om, dus... 

Afijn, iets over mezelf vertellen: ik woon al ruim 22 jaar in 

onze mooie groene stad, dicht bij het centrum en dicht 

bij mijn werk. Ik hou van tekenen, schilderen, boetseren, 

fotograferen en experimenteren. Mijn geluk is dat mijn 

betaalde werk ook voor een groot deel met creativiteit 

te maken heeft, als coördinator in een atelier mag ik 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

begeleiden. Ik probeer de mensen vrij en enthousiast te 

maken in hun ontdekkingsproces.  

De laatste jaren heb ik een passie erbij, een voedselbos 

onderhouden én uitbreiden. Samen met mijn vriend 

hebben we in de provincie Groningen ruim 1 ha. land 

waar we overwegend meerjarige eetbare planten 

verbouwen. Bijna alle weekenden zijn we met de 

natuur aan het samenwerken om een prachtige 

habitat te creëren voor zowel mens, dier en plant. 

 

Het doet me goed te horen dat (ondanks de strenge 

regelgeving) er in het hele land mensen enthousiast 
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bezig zijn een voedselbos op te zetten. (In Zwolle wordt 

zelfs een bos gerealiseerd van 5 ha. ! ) 

Ook de producten uit ons voedselbos, waaronder 

Europese walnoten, zwarte noten, druiven, bessen, 

peren, appels en kruiden ruilen we met de plaatselijke 

bewoners voor zuivel en eieren. 

 

Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een 

mooiere wereld waar iedereen beter en blijer van 

wordt. 

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

Ina 

Geregeld stelt een lid zich voor in de nieuwsbrief die 

relatief kort lid is. Graag zou ik mij als lid sinds 2014 willen 

voorstellen aan nieuwere leden. Mijn naam is Ina en 

ben na een aantal actieve jaren als voorzitter en 

penningmeester van LETS, het afgelopen jaar wat in de 

luwte getreden.  

Al jaren zet ik mij in voor welzijn door allerlei 

milieuactiviteiten te ondersteunen met tijd en geld. LETS 

vind ik dan ook een prachtige vereniging om voor 

elkaar van betekenis te zijn ipv het nastreven van 

eindeloze groei. Mijn verwachting was dat juist in de 

coronatijd LETS zou groeien en dat de leden elkaar 

meer dan ooit zouden kunnen vinden om spullen, 

kleding, eten, diensten etc. te ruilen of er simpelweg 

voor elkaar te zijn. In plaats van 50 leden zag ik een 

omvang van wel 500 leden in en rondom Zwolle......... 

via ruilmarkten in alle parken van Zwolle om te 

beginnen in het Engelse Werk en KLets-cafés om te 

beginnen in Gerrits Tuin en open koffies bij mij thuis in de 

tuin en, en, en .......... 

Door een tijd in de luwte te zijn heb ik mijn 

verwachtingen bijgesteld. Nee, in de groepsapp ben ik 

niet meer te vinden. Wel ververs ik 2-wekelijks mijn 

advertenties. Ik kijk wekelijks naar de nieuwe 

advertenties van anderen. En zal mee doen aan een 

bestuursactiviteit als deze georganiseerd wordt. Ik 

geloof nog steeds dat je door kleine inspanningen voor 

anderen jouw omgeving een beetje mooier kunt 

maken. Door te ruilen en de gesprekjes die je dan 

maakt, tot nieuwe inzichten kunt komen en bewuster 

met de tijd en de middelen die ons zijn gegeven, kunt 

omgaan. Het plezier dat je kunt ervaren door een klus 

samen te doen.  

Ik hoop je binnenkort te ontmoeten: LET'S MEET! Ina 

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

Vertrekkende leden 

Er hebben deze maanden geen leden opgezegd. 

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

 Meer doen met minder geld 

Alweer de 11 editie van de cursus “Meer doen met 

minder geld”. Deze gaat vanaf 17 september gegeven 

worden in Dieze. En wel in de Bewoners Werkplaats, 

Radewijnstraat 4. Voor ons een nieuwe locatie waar we 

ook weer een heel goed gevoel bij hebben. Zoals altijd 

is iedereen die woont in Zwolle, vanuit welke motivatie 

dan ook, van harte welkom om zich aan te melden. 

Omdat we nu in Dieze les gaan geven nodigen we 

speciaal de inwoners van Dieze uit om deze positieve 

en inspirerende cursus te volgen. We zijn een 

onafhankelijke stichting met als trefwoorden: eigen 

kracht, optimisme, iedereen is belangrijk, samen kennis 

delen, duurzaam/groen, ervaringsdeskundig en nog 

veel meer.  

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze 

website www.meerdoenmetmindergeld.nl of 

facebookpagina, 

Iedereen vanaf 18 jaar en woonachtig in Zwolle is 

welkom en kan zich vanaf nu aanmelden. Dat doe je 

via meerdoenmetmindergeld@gmail.com . Laat je 

even je telefoonnummer achter. We nemen dan 

contact op en maken graag kennis met je. We hebben 

al een aantal aanmeldingen liggen dus bij interesse, 

wacht niet te lang.  

Graag tot ziens, het team van Stichting Meer doen met 

minder geld 

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

  

Dankzij Marjon is de grauwe vlinder omgetoverd in een 

fleurig exemplaar       

http://www.meerdoenmetmindergeld.nl/
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---------------------------------------------------------------- 

 

Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Wim en 

Anke. 

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle? 

Vijf jaar geleden zijn we naar Zwolle verhuisd en al snel 

lid geworden van Lets. Wij waren in onze vorige 

woonplaats ook lid en regelmatig actief, dus het was 

logisch om naar Lets Zwolle over te stappen. Dat 

voelde meteen als een warm bad met lieve en 

betrokken mensen. Het idee om spullen weg te gooien 

staat ons tegen omdat het het leefmilieu belast en je 

kunt er een ander een plezier mee doen. Bovendien 

levert het vaak interessante en boeiende contacten 

op. 

Het eerste wat we via Lets Zwolle ophaalden, was een 

bramenstruikje. Deze heeft een zomer lang voor ons 

huis gestaan en zowaar enkele bramen opgeleverd. De 

winter was het plantje echter noodlottig. Het eerste wat 

bij ons werd opgehaald, was een t-shirt met de 

Coronagerelateerde tekst ''Als je dit kunt lezen, sta je te 

dichtbij''.  

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

Nu staan er twee pannenkoekplantjes klaar om op de 

app te worden gezet. Ik heb ze gisteren verpot, dus ze 

mogen nog even aansterken voordat ze online gaan. 

Wat mis je nog bij LETS Zwolle? 

Niets? 

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

 

Fietstochtje 

Op een zonnige zaterdag zijn we met een paar lets-ers 

een fietstochtje wezen maken. Een prachtig tochtje 

langs de IJssel. Hier zitten Hilde en Helena te genieten 

van een kopje thee bij het pontje bij s-Heerenbroek. 

We waren om 13.00 uur gestart bij het gemeentehuis 

van Zwolle en tegen 15.00 uur weer terug in Zwolle. We 

fietsen in een gezamenlijk rustig tempo. 

Je bent van harte welkom om de zaterdag 7 augustus 

mee te fietsen. We starten 13.00 uur bij de rotonde 

Hanekamp/Wipstrikkerallee en fietsen richting 

Hoonhorst. We zijn 15.00 uur weer terug. Voor koffie en 

wat lekkers wordt gezorgd. Je ontvangt 5 duiten als je 

meefietst! 

Opgeven bij Annelies 

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

Ondertussen op Cyclos 

• Altijd al willen leren zingen? Belinda (Lina) geeft 

zangles. Alle niveaus welkom! 

 

• Geen eigen auto in bezit, maar toch wel handig? 

Michiel & Greta helpen je graag. 

 

• Ina heeft regelmatig (h)eerlijke groente uit de 

Spoolder Moestuin in de aanbieding. 

 

• Is er nog iemand handig met naald en draad? 

Joëlla zoekt iemand voor het maken van 

knoopsgaten in hand- en theedoeken. 

 

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

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

Kletscafé 

Het leek wel of de leden speciaal van 

vakantie en klussen waren terug gekomen om het Lets 

Kletscafé op 31 juli te bezoeken! We telden 14 

deelnemers, waarvan 5 recente leden en 9 leden die 

frequenter aan Lets activiteiten hebben meegedaan. 

Niets te doen in je vakantie? Update je advertenties! 

Zijn ze nog steeds actueel? 

 

Heb je nog geen advertentie(s)? Tijd voor actie!  

Wat heb jij te geven of te leen? Of durf te vragen 
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De ‘kas’ van Gerrit’s Tuin deed zijn naam eer aan; de 

grote plexiglazen hal was aardig op temperatuur. Maar 

gelukkig kan het gebouw goed geventileerd worden; 

een echt Coronaproofe plek voor een Kletscafé dus.  

 

Het enige nadeel is de onhandige akoestiek voor 

minder goed horende deelnemers. Een leuke 

bijkomstigheid was dat daardoor kleine groepjes 

ontstonden om met elkaar te praten. Daarmee de 
kernkwaliteit van de Lets eer aan doend: door fysiek 
met elkaar in contact te komen ontstaat verbinding en 

grondslag voor handelen. 

Er was voldoende koffie en thee om de kelen te 

smeren, en er waren (uiteraard) zelfgebakken hapjes in 

zoete en hartige vorm aanwezig om even het gesprek 

te onderbreken. Naast verkenning voor te verrichten 

diensten wisselden ook wat kleinere goederen van 

eigenaar. De enige dissonant vormde het ontbreken 

van sanitaire gelegenheid; de deur van het toilet bleek 

op slot en er paste geen enkele sleutel uit het 

sleutelbosje op. 

 

We kunnen terug zien op een geslaagde actie. We 

hopen er op dat de locatie van Gerrits Tuin in het 

najaar weer ter beschikking mag zijn, maar weten ook 

dat het gebruik in eerste instantie voor een jaar goldt.  

Wordt vervolgd! Han 

 

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

Duiten verdienen 

Hoe je duiten kan verdienen in de zomer, wat kan ik 

doen!! 

• Bied een zomerse salade aan op een vast moment 

later in de maand en laat mensen intekenen.  

• Heb je een elektrische fiets, leen hem eens een 

uurtje uit aan een mede-letser voor duiten en laat 

hem of haar meegenieten van deze mogelijkheid. 

• Fiets een keer mee met het maandelijkse 

fietstochtje en ontvang 5 duiten 

 

 

• Groeien de bramen je tuin uit of heb je een 

overschot aan courgette? Bied het aan. 

• Maak je muziek of ben je goed met hapjes? Maak 

een concrete advertentie aan op cyclos wat je 

kan en hoeveel duiten het kost.  

Ook een tip? We horen het graag! 

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

 

Kledingruil 

Op 12 juni ging helaas het Kletscafé in de ochtend niet 

door maar een aantal Letsers wist in de middags de 

weg te vinden naar de kledingruil-/weggeefmarkt van 

de Stichting Meer Doen Met Minder Geld onder de 

carport van Letser Gerrie J. Er was veel kleding en ook 

diverse accessoires om mee te nemen. Zelfs passen 

was mogelijk.  

 

Velen gingen blij met een welgevulde tas weer naar 

huis. Een aantal mensen werden een paar dagen later 

zelfs nog verrast met een prijs uit onze loterij!  
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Wil jij ook een keer af van je (oude) kleding of je 

garderobe weer aanvullen met iets anders? Zaterdag 

21 augustus is er weer een kledingmarkt 

Groetjes Joëlla, Ineke en Gerrie J. 

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

Cadeautjesmarkt (ergens eind november) 

Wat is er leuker dan cadeautjes shoppen zonder 

euro’s? Voor corona (twee jaar geleden) was de 

cadeautjesmarkt een groot succes. Leuk om te 

herhalen dus. Kijken of het dit jaar wel lukt met corona.  

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. 

Doe je mee? Meer informatie volgt binnenkort op 

Cyclos. Groet, Helena 

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

 

 

De zaailingen van de Nachtschone 

van Shirley zijn flink gegroeid en 

inmiddels al mooie bloeiende 

planten geworden. 

 

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

Activiteitenagenda 

Voor komende maand(en) staat gepland: 

7 augustus - Fietstochtje Hoonhorst, meer informatie en 

opgeven bij Annelies 

21 augustus – Kledingmarkt Hogenkampseweg Dieze-

Oost, meer informatie bij Ineke 

21 augustus - Wijnproeverij, meer informatie en 

opgeven bij Teuni 

24 of 27 augustus – Sieraden workshop, meer informatie 

en opgeven bij Gerrie  

28 augustus- Kletscafé Gerrits tuin 10.30 – 12.00 uur, 

opgeven via info@letszwolle.nl 

?? November– Cadeautjesmarkt, meer informatie bij 

Helena 
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