Van de bestuurstafel
Dit keer een ander woordje dan je van mij gewend
bent. Nu een met een persoonlijk (peper)noot . Door
een aantal (persoonlijke) omstandigheden heb ik
besloten te stoppen als voorzitter van Lets Zwolle. En
dat valt me zwaar, maar ik denk dat het beter is zo. Ik
hoop dat dit mijn gezondheid ten goede komt.
Voor mij betekent dit het einde van een periode in een
enthousiast bestuur. Maar wat voor mij het einde is, is
voor een ander een nieuw begin. Misschien ben jij dat
wel. Kortom, lijkt het je leuk om Lets “te verkopen”, grijp
dan je kans. Voor meer informatie zie de oproep
verderop in deze nieuwsbrief.

Kletscafé oktober
Het was wat weer betreft een heel andere dag dan de
vorige kletscafe. Het was bewolkt, druilerig en nat.
Maar binnen was het zoals de vorige keer, warm, licht
en gezellig. Er was weer een mooie opkomst van ca 10
letsers. Hannie had haar trekzak meegenomen (heel
stoer op de fiets... ) en vertelde er enthousiast over. Op
haar 7e droomde ze al over spelen op een accordeon,
wat ze uiteindelijk op haar 11e in praktijk mocht
brengen. In loop der jaren en door omstandigheden
stapte ze over op de trekzak, nu al weer 15 jaar
geleden.

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

Het is een heel mooi instrument die qua werking veel
weg heeft van een mondharmonica. Dit legde ze uit
met behulp van plaatjes en een model van een
mondharmonica. Zeer interessant en leerzaam.

Nieuwe (proef)leden!

Daarna mochten we genieten van de prachtige
klanken en haar liedjes. Een gezellige muzikale
achtergrond tijdens het kletsen, onderhandelen, en
drinken van koffie en thee (verzorgd door Han) en eten
van lekkere zelfgebakken appelcake van José.

Veel leesplezier. Groet, Helena, voorzitter

De afgelopen Marianne Bulder proeflid geworden.
----------------------------------------------------------------

Kortom weer een geslaagde kletscafe. Verheug mij al
weer op de volgende keer.
Bianca

Voorzitter gezocht!
Nu Helena stopt, zijn we als tweekoppig bestuur op
zoek naar een voorzitter.
Iemand die het leuk vindt om initiatief te nemen,
digitaal vaardig is en er tegen kan dat er regelmatig
per app overlegd wordt. Simone en Annelies zijn nu met
z’n tweeën. Dat is een te magere basis om het bestuur
en daarmee de vereniging draaiende te houden. We
gaan ervan uit dat iemand zich voor 1 februari meldt.
Lukt dit niet dan kijken Simone en Annelies wat
haalbaar is.
Lijkt het je leuk, neem dan contact op met Annelies of
Simone.
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samen kunnen blijven komen in deze periode van
onzekerheid over restricties ivm COVID19. Ik hoop dan
ook de workshop Henna en cigarbox bouwen weer te
kunnen organiseren, dat wordt 2022.
--------------------------------------------------------------Kletscafé oktober met aanbod trekzak!

---------------------------------------------------------------Vertrekkende leden
De afgelopen maanden hebben Rob en Ellen besloten
hun proeflidfmaatschap stop te zetten. Verder hebben
Anneke Bonten en Jacqueline opgezegd.
---------------------------------------------------------------Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Teuni.

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle?
Ik ben lid geworden omdat ik graag ruil, hergebruik en
dol ben op 2-hands.Daarnaast spreekt de doelgroep
mij erg aan. Heb al mooie dingen geruild, voor duiten
aangeschaft, van groenten uit de bio tuin, meubels tot
hulp bij het behangen en sauzen. Fijn als je bij de
minima hoort, je toch iets kan aanschaffen of ruilen. Er
zijn wel 7 personen geweest die Reiki voor duiten
hebben ontvangen!

Twaalf Lets-deelnemers kwamen de laatste uurtjes van
de zomertijd naar “Gerrits Tuin” om elkaar weer eens
‘analoog’ te spreken en te zien. We waren blij dat we
ditmaal in de warme hal konden zitten, want de
weersomstandigheden gaven alvast een voorproefje
van de komende wintertijd.
Het eerste halfuur ontstonden meerdere
gespreksgroepjes onder het genot van koffie, thee en
een overheerlijk stukje appelcake van het recente
nieuwe lid José Hassink. Met appels van eigen boom!
We kunnen de cake aanraden voor feestelijke
momenten thuis.
Hannie Koerts van der Linden had aangekondigd haar
Trekharmonica mee te nemen om de gezelligheid van
het Kletscafé te ondersteunen met een stukje muziek.
We hebben haar gevraagd ook wat te vertellen over
dit voor veel mensen onbekende muziekinstrument en
hebben geruime tijd besteed om daarvan te leren;
onderbroken door vragen.
Hannie heeft een aanbod om met dit instrument kennis
te maken of/en dit te leren bespelen. Dat kan met
name op donderdagochtend. Voor degene die daar
belangstelling voor heeft is een leeninstrument van Han
beschikbaar. Harmonica spelen is minder moeilijk dan
accordeon spelen en het is ook mogelijk om dit te leren
zonder noten te kunnen lezen.
We hebben ditmaal ook ontdekt waar zich het toilet in
het belendend gebouw bevindt. Aan de voorkant van
het belendend gebouw, achter een te openen hek,
groene deur door, rechtuit door de witte deur, in de
blauwe container. De gastheer/vrouw van dienst heeft
als het goed is voor aanvang van de bijeenkomst de
deur van het slot gedaan.
Het kletscafé was succesvol; de laatste deelnemer ging
om 17 uur naar huis.
----------------------------------------------------------------

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende
vraag?

Ondertussen op Cyclos

Ik lak nog steeds graag je nagels voor de feestdagen.
Ook kun je een Reiki behandeling krijgen voor jezelf
maar ook voor je huisdier. Ik saus en verf graag en mag
ook graag gaten boren en schroeven. Heb dit
gereedschap ook allemaal zelf. Verder hoop ik
binnenkort te verhuizen en zoek ik extra handjes.

•

Geniet van een heerlijk uurtje ontspannen in Marjon
haar nieuwe behandelkamer!

•

Ina houdt van wandelen, handelen en
gezelligheid, wie loopt met haar mee door haar
prachtige achtertuin. Het Engels werk! Ze loopt 2 x
per dag, grote kans dat het lukt om wat af te
spreken.

Wat mis je nog bij LETS Zwolle?
Iets meer interactie bij brengen en halen zou fijn. Ik mis
het échte contact de laatste periode. Ik hoop dat we
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Lets do it

Activiteitenagenda

Al een tijdje zie ik dat het aanbod veranderd binnen
Lets. Steeds vaker gaat het over aanbod van spullen
die van het ene huishouden naar het andere verhuizen.

Het laatste kletscafé van het jaar vindt plaats bij Focus*.
We maken er iets gezelligs van. Neem jij iets lekkers
mee? Wij zorgen voor het drinken. Voor iedereen die
komt, ligt een kleine attentie te wachten.

Zonder daar meteen een oordeel over te willen
hebben wil ik je vragen om met me mee de denken.
Kunnen we meer voor elkaar betekenen door elkaar
een helpende hand toe te reiken? Er zijn volgens mij
talenten genoeg maar het is ook belangrijk dat je durft
te vragen anders werkt het niet.
Misschien heb je geen ideeën over wat je zou kunnen
bieden maar vooral ook vragen aan een ander. Ik wil je
daar graag mee helpen en nee daar vraag ik geen
duiten voor. Mijn hoop is dat we hiermee weer wat
meer voor elkaar kunnen betekenen op immaterieel
vlak.
Groetjes Gerrie B
----------------------------------------------------------------

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.
•
•
•
•
•
•

Helena zoekt gekleurde emmers
Gerrie zoekt hydrofiel luiers
Ina zoekt ramenwassers
Annelies een stek van de erwtenplant
Martijn zoekt oude klokken
Ruud wil wegwijs worden op LinkedIn

Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met
LETS Zwolle. Voel je dus vrij om iemand mee te nemen
die geen lid is.
*) Wij gaan ervan uit dat tegen die tijd een kletscafé
haalbaar is. Vanwege corona wordt het mogelijk iets
aangepast.

In de winter doet een half litertje soep het ook heel
goed of een lekkere hartige taart.
------------------------------------------------------------
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