LETS ZWOLLE: DELEN-ONTMOETEN-RUILEN
Nieuwsbrief Lets Zwolle augustus 2022

Van de bestuurstafel:
Juni 2022 hebben we het 10 - jarig bestaan van de Lets gevierd in de tuin van Annelies. Het
was een heerlijke namiddag waarbij ongeveer 20 leden wat meegenomen hadden, zoals
heerlijke salades, sapjes, spiesjes en dat in een hele gezellige en ontspannen sfeer. Er waren
zowel ervaren Lets leden als ook een aantal proefleden.
Kijken we momenteel naar de Lets dan zijn we een vereniging van bijna 50 actieve leden. De
Lets app is een app met 36 leden. Hier vindt in de winter vooral een handel plaats van o.a.
overtollige spullen en in de zomer worden er tig tuinplanten verhandeld.
De kletsapp heeft 8 deelnemers en is een vrijblijvende manier om af en toe wat te kletsen.
Op Cyclos (ons ruilsysteem) zijn rond de 30 vragen voor producten en diensten. Een
oproepje aan de leden om hier ook eens naar te kijken! Je kan hiermee mooi je duiten
verdienen.
Het aanbod op Cyclos is een stuk groter, er worden maar liefst bijna 100 diensten,
producten en activiteiten aangeboden. Kijk regelmatig even of je aanbod nog actueel is!

Het is kortom een dynamisch gebeuren en zeker de moeite waarde om ook Cyclos
regelmatig te bezoeken via www.letszwolle.nl.
We moeten er als bestuur nog steeds wel aan trekken om voldoende leden te hebben en
houden. Er zijn ideeën voor schaalvergroting waar o.a. Charlotte haar gedachten over heeft
en we als leden in mee proberen te gaan.
Als bestuur zijn we gestart met het koppelen van proefleden aan ervaren leden. Momenteel
zijn er 5 proefleden gekoppeld aan 5 ervaren leden. Dit is een mooi nieuw maatjessysteem
dat lijkt te werken. We nemen de proefleden bij de hand zodat ze kunnen ervaren dat lid
zijn een startperiode kent waar tijd in gestoken moet worden, maar ook zeker wat oplevert.
De proefleden weten bij wie ze terecht kunnen, het is laagdrempelig en we merken dat er
meer betrokkenheid is.
We proberen ook rekening te houden met de wijk waarin iemand woont, een beetje dicht
bij elkaar in de buurt kan handig zijn. Goed om te weten dat je als ervaren lid door ons
benaderd kan worden om een proeflid wegwijs te maken. Het hoeft niet veel tijd te kosten
en is een mooi, werkend maatjessysteem.
Voor nu wensen we jullie een heerlijke zomer, de Kletscafé’s gaan gewoon door, wees
welkom!
Annelies, voorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Nieuwe leden:
•
•

Na het proeflidmaatschap zijn zowel Yvonne als Miriam volwaardig lid geworden.
Welkom beiden!
Er zijn weer 4 nieuwe proefleden bij gekomen, Petra, Janine, Anke en Annet. Heel
fijn!

Vertrekkende leden:
We hebben jammer genoeg van 9 proefleden afscheid genomen, om diverse redenen
hebben zij besloten niet verder te gaan met Lets.
Tevens heeft ons lid Marianne Eikenaar haar lidmaatschap opgezegd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een lid stelt zich voor aan de hand van 3 vragen, deze keer is Ada aan de beurt!
Waarom ben je lid geworden van Lets Zwolle?
Ik had wel eens gehoord van ruilkringen, maar ging er niet achter aan. Tot dat er in het
Stedelijk Museum, (dat hadden we toen nog) een manifestatie was over duurzaamheid, al
leefde dat toen nog niet zo.
Lets had daar een kraampje met folders om je aan te melden. Dit was in 2013 en zo is het
gekomen.
Zuinig zijn met alles en hergebruik is helemaal mijn ding.
Daar voel ik me goed bij, ik zou willen dat veel meer mensen zo in het leven staan, dan
hebben mijn kleinkinderen ook nog een toekomst.....
Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende vraag?
Bij Lets bied ik aan om broeken korter te maken, maar dan wel zo dat de originele zoom
zichtbaar blijft.
Ook voor andere naaiklusjes kan je bij mij terecht.
Er zijn veel dingen die mijn interesse hebben zoals, koken, bakken, tuinieren, fietsen,
wandelen, lezen.
Al deze dingen kunnen met Letsers gedeeld worden, vaak via de app., heel fijn!
Wat mis je nog bij Lets Zwolle?
Ik mis niets.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terrasweer!!
Han had zomerstop van het gastheer zijn bij het kletscafé.
Dus zonder hem zaten we met zeven heerlijk buiten bij Gerrits Tuin.
We hebben weer eens bijgepraat en verder kennis gemaakt met Petra. Een aantal
legpuzzels van héééél veel stukjes zijn van eigenaar verwisseld.
Het was een prettig juli-kletscafé.
Simone
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over contributie en lidmaatschap.
Net als vorig jaar is het innen van de contributie behoorlijk vlot verlopen.
Iedereen heeft nu betaald; hartelijk bedankt allemaal!
Voor de duidelijkheid nog even hoe de contributie werkt.
In het jaar dat je lid wordt betaal je pas vanaf de maand dat je start, dus bijvoorbeeld als je
in juli start betaal je de helft van het jaarbedrag.
Daarna betaal je 12 euro per jaar, dus steeds voor een heel jaar. De opzegtermijn is een
maand. Als je wilt opzeggen is het dus slim als je dat uiterlijk in november doet, want anders
moet je voor het nieuwe jaar nog betalen.
Voor eventuele vragen app me gerust,
Simone
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu we het toch over betalen hebben, hieronder een leuk stukje van Hannie over onze
munteenheid, de duit☺
De duit!
In onze Letskring betalen we met duiten. Ik vroeg me af wat voor een betaalmiddel dit is
geweest en dook in de geschiedenis.
In onze taal kennen we nog de uitdrukking een duit in het zakje doen. Letterlijk betekent dat
een duit voor de armen in de collectezak doen in de kerk. En figuurlijk als we tijdens een
gesprek iets naar voren brengen.
Maar wanneer betaalden onze voorouders met deze munt en wat was hij waard?
De duit was een koperen munt en werd vooral in de 16e en 17e eeuw gebruikt. Het was een
munt met de laagste waarde in Nederland. 8 duiten waren een stuiver waard en er gingen
160 duiten in een gulden.
Rond 1625 kocht je voor 1 duit een appel of een ei. Voor 160 duiten (2 stuivers) een pond
kaas en voor 224 duiten (28 stuivers) een paar schoenen.
De munt werd in 1816 afgeschaft bij de invoering van het decimale stelsel. De naam van het
geldstuk werd nog lang bewaard in vierduitstuk of plak. Het was nl. het grootste bronzen
geldstuk van een halve stuiver dat na 1877 werd ingevoerd.
Tot slot nog een paar uitdrukkingen die we soms nog gebruiken:
Ik heb geen rooie duit meer
Dat kost een aardige duit
Een slordige duit kosten
Ik ben weer wat wijzer door mijn zoektocht. En hopelijk jullie ook.
Groeten van Hannie K v/d L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Ruilervaring: Gerrie en Han
Blinkende tegeltjes!
Op een mooie voorjaarsdag is Han bij mij langs geweest om mij te helpen in de tuin.
De advertentie stond al even op Cyclos, maar gelukkig reageerde Han.
Deze keer was het geen onkruid wieden, maar bemoste tegeltjes die een opknapbeurt
konden gebruiken. Na twee uur in de tuin heb ik weer blinkende tegeltjes en is Han weer
wat duiten rijker. Enorm bedankt voor je hulp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nog een mooie ruilactie: Wie wil er nou niet zo'n mooie bos
bloemen? Maak een afspraak met Ina om te gaan plukken. Voor 2 duiten kan dit zomaar bij jou
staan te stralen!

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

Recept
Bij het jubileum hebben heel wat Letsers gesmuld van de Luie Wijvenkoek van Ada en men
was benieuwd naar het recept. Hier is het!.......zou de koek nu ook binnenkort op Cyclos
worden aangeboden....
Ingredienten:
- 125 gr ongezouten roomboter of margarine
- 2 el stroop
- 2 tl bakpoeder
- 100 gr donkere basterd- en/of rietsuiker
- 50 gr gemalen kokos
- 50 gr havermoutvlokken
- 150 gr bloem
Bereidingswijze:
- roomboter of margarine smelten in magnetron of pannetje
- roer alle ingrediënten erdoor
- druk het mengsel in een ingevette boterkoekvorm
- ongeveer 20-25 min in een voorverwarmde oven van 160 graden
Eet smakelijk!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondertussen op Cyclos:
•
•
•
•

Ons kersverse lid Petra maakt heerlijke crèmes en lippenbalsem, helemaal puur
natuur
Helena biedt tandpastatabletten aan, ter vervanging van tandpasta (minder plastic
gebruiken!)
Daarnaast is Helena natuurlijk een doorgewinterde Letser en biedt zij ondersteuning
aan nieuwe leden
En met deze zomerse temperaturen is een coleslaw van Joella natuurlijk zeer
welkom!

Kijk vooral op Cyclos voor nog meer vraag en aanbod!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadeautjesmarkt (ergens eind november)
Wat is er leuker dan cadeautjes shoppen zonder euro’s? Voor corona was
de cadeautjesmarkt een groot succes. Leuk om te herhalen.
Dus wees creatief en maak vast wat (extra) (kerst)kaarten, sieraden, verzorgingsproducten
of …. Of haak iets leuks; sjaals, doppinda-zakjes
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
--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Activiteitenagenda:
•
•

Zaterdag 27 augustus: Kletscafé In Gerrits Tuin van 15.00 tot 16.30
Zaterdag 24 september: Kletscafé In Gerrits Tuin van 15.00 tot 16.30, met uitleg over
Cyclos, dus als je vragen hebt: kom beslist!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief is op 1 oktober 2022.
Kopij graag aanleveren voor 15 september 2022.
Kopij wordt beloond met 5 duiten en wordt zeer gewaardeerd!!

