Van de bestuurstafel
Als ik dit schrijf komt de regen met bakken uit de lucht
en heb ik zelfs (overdag) de lampen alweer aan. De
zomer is nu echt voorbij. Niks aan! Ik hou niet zo van de
herfst. Het is koud, nat en eerder donker. Dit jaar echter,
ga ik er wel meer van genieten. Dat heeft te maken
met de versoepeling van de coronamaatregelen.
Nederland gaat weer een beetje open. Hoe fijn is dat?
Ook voor Lets Zwolle is dat een goed vooruitzicht. Dat
betekent dat ook wij weer meer (en makkelijker)
activiteiten kunnen organiseren. Dus had je nog iets in
gedachten dat al een tijdje op de plank lag? Nu is de
tijd om het weer af te stoffen. Laten we het (binnen)
gezellig maken.
Om alvast een beetje in de stemming te komen, vind je
in deze nieuwsbrief (foto)verslagen van meerdere
succesvolle activiteiten. Zo waren er de afgelopen
maanden twee goed bezochte kletscafé’s en een
smaakvolle wijnproeverij. Het komende kletscafé zal
Hannie haar trekzak meenemen om hier iets over te
vertellen en een stukje te spelen. Wees welkom.
Veel leesplezier. Groet, Helena, voorzitter

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

Nieuwe (proef)leden!
De afgelopen maanden zijn Ellen en Rob proeflid
geworden.
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Let’s do it
Voordat ik lid werd had ik al jaren geleden over Lets
gehoord. Mijn buurvrouw was erbij. Ik was er nog niet
aan toe. Toen Simone en Shirley, beiden lid van Lets, mij
erover vertelden, werd ik steeds nieuwsgieriger. Ik zocht
iemand om mij te helpen met de grote tuin bij de IJssel,
die we al bijna 20 jaar in gebruik hebben. Zie ook
onderstaande foto. Ik kon een paar maanden
proefdraaien en kijken hoe het ging bij Lets, maar
kwam erachter dat het zo niet werkt. Die vrijwilliger heb
ik uiteindelijk gevonden via de
vrijwilligersvacaturebank.
In die proeftijd heb ik letterlijk kunnen proeven van Lets:
brood, muffins, soep. Allemaal vriendelijke mensen
ontmoet en de mogelijkheden verkend. Ik heb wat
spullen aangeboden, een stapel kinderboeken die ik
wilde opruimen. Het stimuleert mij om te ontspullen en
te delen. Frederik, mijn man, gevraagd om ook mee te
doen. Dan hebben we nog meer te bieden. Hij
repareert in huis alles wat kapot is, dan kan het weer
jaren mee. Ik kan kleine naai-opdrachten doen, hij kan
klussen, we kunnen iemand of iets vervoeren per auto,
iets koken of bakken, stekjes en planten uit de tuin
aanbieden en nog veel meer.
Ik heb met babies, kleuters, jongeren en volwassenen
gewerkt. Bij een school voor gehoor- en
spraakgestoorde kinderen en als jeugdbibliothecaris en
pr-medewerkster in de bibliotheek. Frederik werkt veel
met hout en ontwerpt, lampen, kinderspeelgoed,
klokjes. Hij fotografeert, was eerder maatschappelijk
werker, kunstenaar en opticien aan huis en is met
pensioen. Ik ben sinds 2015 met pensioen en lees nu als
vrijwilligster voor bij de Voorleesexpress. We houden van
de natuur en hebben een grote tuin bij de IJssel, daar is
altijd wat te doen.
Een mooi systeem, Lets. Met allerlei voordelen:
duurzaamheid, leuke mensen ontmoeten, recycling,
elkaar helpen, ruilen, delen van je spullen en diensten
en nog veel meer.
En nu aan de slag, Let’s do it.
Frederik Flesseman en José Hassink
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Wijnproeverij - Proost!
Zaterdag 21 augustus was het dan eindelijk zover, wijn
proeven
We waren met z´n vieren bij Teuni thuis.
Alles was picobello georganiseerd. Aan alles was
gedacht.

---------------------------------------------------------------Vertrekkende leden
Er hebben deze maanden geen leden opgezegd.
---------------------------------------------------------------Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Tineke.

Daar waar ik (nog steeds) niet verder kom dan lekker
en niet lekker, is het toch wel heel leuk om verschillende
wijnen naast elkaar te kunnen proeven. Om zelf thuis 10
verschillende flessen wijn open te trekken om het
verschil te kunnen proeven, is ook zo wat… Dit was dus
een prima moment om mijn smaakpapillen eens aan
het werk te zetten!
Uiteindelijk hebben we naast witte, rosé en rode wijn
ook een port en likeur kunnen proeven. Gelukkig zat er
wat lekkers tussen, dus de bestelling was snel gedaan.

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle?
Ongeveer zes jaar geleden kwam ik voor het eerst in
contact met LETS Zwolle. Leden stonden toen met een
kraampje op een weggeefmarkt bij de wijkboerderij
Schellerhoeve waar ik met mijn dochters, nu 10 en 14
jaar, een kijkje nam. Ik kende het initiatief al vanuit
Nijmegen en vond het leuk om te horen dat er ook een
kring in Zwolle bleek te zijn en werd graag lid!

Proost! Helena

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende
vraag?
Ik ben wel wisselend actief. De ene periode wat meer
dan de andere. Het afgelopen jaar was ik wel heel
weinig zichtbaar. Dat zal in de toekomst vast ook wel
weer terugkomen. Ik sta erg achter de missie. Ik vind
het een mooi gegeven om met elkaar te delen van de
overvloed die er is! Aan spullen, aan talenten en dat
alles met gesloten portemonnee. In augustus bood ik
aan om te helpen met het opruimen en/of ordenen
van een kast een kamer bij iemand thuis. Dit ga
binnenkort dan ook bijéén van onze leden doen. Als je
dit leest en je kan hier ook nog wel een helpende hand
bij gebruiken? Laat het me gerust weten!
Wat mis je nog bij LETS Zwolle?
Niets!

---------------------------------------------------------------Kletscafé 18 september
Op de zonnige zaterdag 18 september was er weer
een kletscafé. In de kas was het bloedheet dus we zijn
heerlijk buiten gaan zitten. Behalve 10 letsers was er een
introducee, Rob, die besloot proeflid te worden. Leuk!

---------------------------------------------------------------
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kleurrijk schilderijtje die prachtig staat tegen mijn
blauwe muur. Heel blij mee!
Annelies
----------------------------------------------------------------

Duiten verdienen?
Hoe kom je aan duiten? Dat is een vraag die we vaak
krijgen bij het bestuur. Wat kun je aanbieden?
Hieronder wat suggesties.
•

huishoudelijk: koken, bakken, boodschappen
doen, strijken, schoonmaken
tuinen: snoeien, wieden, maaien, stekken
klussen: boren, lamp ophangen, behangen,
schilderen, cv-ketel vullen
computers: reparatie, websites, installatie, training
onderwijs: bijles geven, een taal leren, muziekles

Shirley heeft verteld over het project Expeditie 038. Een
coöperatie waarin mensen met een uitkering een
eigen onderneming kunnen opstarten, met behoud
van die uitkering. Er zijn landelijk al tientallen van die
coöperaties. Ik vond het interessant en werd er
enthousiast van. Verder is er natuurlijk uitgewisseld en
was er heerlijk vers en home-made gebak van Tineke
en Bianca.

•
•

Kortom; een prettige bijeenkomst!

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

Simone

Activiteitenagenda

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

Voor komende maand(en) staat gepland:

Ondertussen op Cyclos

9 oktober – De Wonderkamer familieopstellingen 9.30 –
12.00 uur, opgeven bij Hermien

•

Trekharmonica les – Hannie geeft al geruime tijd les
op de trekharmonica (ook wel trekzak genoemd).
Probeer het eens! Zowel voor beginners als
gevorderden.

•

Geniet van een reiki behandeling van Teuni

•

Joella zoekt iemand die in november haar
krantenwijk kan overnemen.

•
•

Kijk ook eens wat anderen vragen. Misschien kun jij wel
helpen.

16 oktober – Fietstochtje rondom Zwolle 14.00 – 16.00
uur, opgeven bij Annelies
30 oktober - Kletscafé Gerrits tuin 15.00 – 16.30 uur,
opgeven via info@letszwolle.nl
27 November – 15.00 – 16.30 uur Cadeautjesmarkt (in
combinatie met kletscafé) Gerrits tuin, meer informatie
op Cyclos.

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

18 december - Kletscafé Gerrits tuin 15.00 – 16.30 uur,
opgeven via info@letszwolle.nl

Maanden geleden
stond in de nieuwsbrief
bij de drie vragen aan
Marjan dat ze graag
eens iemand wilde
schilderen. Zo gezegd,
zo gedaan. Marjan
maakte een foto van mij op een zonnige dag. Ze ging
aan de slag en na een tijdje mocht Ik uit twee
schilderijtjes de meest aansprekende kiezen. Hier ging
Marjan mee verder. Uiteindelijk kreeg ik 3 schilderijtjes
aangeboden. Ik ben er erg blij mee. Een heel mooi
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