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Van de bestuurstafel 

We naderen weer een nieuw jaar. Een mooie gelegenheid 

om plannen te maken, ook binnen de lets. We hebben als 

bestuur het plan opgevat om de mogelijkheid van het 

donateursschap te onderzoeken. Dit is een optie naast het 

”gewone” lidmaatschap. Verderop in de nieuwsbrief meer 

uitleg hierover. 

Voor komend jaar hebben we een mooie jaarplanning 

gemaakt voor Gerrit’s tuin. Hoofdmoot blijft gezellig wat 

drinken en ontmoeten met een onderwerp of thema. Er is 

ruimte om een eigen initiatief onder de aandacht te brengen. 

Laat het dan vooral weten. 

Het is fijn dat we afgelopen maand de kledingruil hebben 

gehad die door leden georganiseerd is bij Gerrits tuin. Heel 

fijn.  

Na het jarenlange beheer van de let’s app heeft Suzanne 

aangegeven dat ze het beheer graag wil overdragen. Ik heb 

het als voorzitter tijdelijk overgenomen. Suzanne, heel erg 

bedankt voor je jarenlange inzet! We hebben het zeer 

gewaardeerd! 

In december zal er  geen kletscafe bij Gerrits tuin 

plaatsvinden, maar ben je van harte welkom op vrijdag 30 

december bij Ina. Ze zal oliebollen bakken en er is warme 

glühwijn. Meer details zal Ina op cyclos zetten.  

Tot dan! 

Annelies, voorzitter 

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

 

Nieuwe leden!  

 

• 1 proeflid  Adri  

• 1 volwaardig lid Geeske. 

• Daarnaast heeft Anita besloten na haar 

proeflidmaatschap lid te blijven. Welkom alle 

drie!  

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

 
 
Vertrekkende leden 

Een aantal leden afscheid genomen, bij sommigen speelt 

gebrek aan tijd, bij anderen andere persoonlijke redenen. 

Heel jammer!  

Het gaat om : Gonny, Tineke, Wouter, Anneke, Tessa, 

Lianne, Annelien, Nienke en Suzanne (proeflid, niet ons 

vaste lid Suzanne).  

Gelukkig dragen een aantal van hen Lets een warm hart toe 

en willen in de toekomst wellicht kijken of ze donateur 

blijven.  

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

Zwolle doet  -  Han 

De Gemeente organiseerde op 19 mei een manifestatie in de 

Grote Kerk waarbij mensen de gelegenheid hadden om 

elkaar te ontmoeten en kennis te maken met allerlei 

organisaties die met- en voor elkaar dingen doen. Een mooie 

gelegenheid voor de Lets om ook iets van ons te laten horen 

en zien. Dan wel om tussen de bedrijven door ook eens 

kennis te nemen van andere organisaties.  

De Lets stand was goed bezet en van diverse “lokkertjes” 

voorzien om bij bezoekers aandacht te trekken. Het 

aanvankelijk zonnige weer zorgde voor een redelijke toeloop 

van bezoekers, maar een stevige hoosbui in de vroege 

middag deed iedereen in de schulp kruipen, zodat het 

evenement bij gebrek aan belangstellenden vroegtijdig werd 

opgebroken.  

Het Bestuur had Letsers verzocht om wat tastbare ruilzaken 

aan te leveren als prijsjes voor een woordquiz, zoals we dat 

bij de jaarwisseling ook hadden gedaan.   

Bij de prijsjes waren ook twee tegoedbonnen voor een dagje 

zeilen in augustus. Een persoon reageerde hier op en zo zijn 

we op een mooie augustus dag met drie gasten (moeder en 

2 zoons) van wal gestoken in Hasselt, met de bedoeling naar 

Vollenhove en terug te varen. Onderweg natuurlijk zelf leren 

sturen en helpen de zeilen te hijsen toen er een briesje 

kwam. Een en ander op geleide van de spanningsboog van 

de opvarenden, waardoor we niet in Vollenhove geraakten, 

maar bij Kadoelen lekker zijn gaan zwemmen en peddelen 

met een opblaasbootje.  
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Kortom; een geslaagde dag met de bijvangst dat moeder 

beloofde contact op te nemen en lid te worden van de Lets.  

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

 

Theepotten stippelen - Joke 

We hebben laatst theepotten versierd hij Annelies thuis. We 

waren allemaal erg enthousiast. Het was ook heel leuk om te 

doen. We hebben verschillende potjes met kleuren verf en 

verschillende maten spijkers om zo stippen op je theepot te 

krijgen. Ontzettend leuk. Het eind resultaat is ook zo leuk om 

te zien.De ene is nog mooier dan de ander, allemaal hun 

eigen stijl.   

Er waren een paar erbij die echt heel pietje precies waren 

qua stippen erop te zetten.  Een andere was weer wat meer 

van het nonchalante. Maar echt alles was een kunststuk op 

zich.  We hebben koffie en thee erbij gedronken...en er was 

een heerlijke soort gebak bij. Ik wil Annelies bedanken voor 

haar gastvrijheid. Dit was voor herhaling vatbaar! 

 

    

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

 

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

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle? 

Hallo allemaal mijn naam is Yvonne. Sinds december 2019 

woonachtig in het mooie Zwolle. Na de bewogen coronajaren 

ben ik de stad steeds meer aan het leren kennen. Ik ben lid 

geworden van LETS omdat duurzaamheid en het gebruik 

maken van ieders talenten een superleuk concept vind!  

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

 In het dagelijks leven hou ik mij veel bezig met 

duurzaamheid. Zo ben ik ook energiecoach. Dit vind ik heel 

interessant, soms vind mijn vriend dat ik er wat in doorsla. 

Waar andere coaches veelal zitten op installaties wel of niet, 

houd ik mij bezig met tips en trucs om minder te verbruiken. 

Tips die direct zijn toe te passen. Mocht je graag willen dat ik 

bij je langskom om advies te geven laat dit dan aan mij 

weten. Binnenkort zal ik een advertentie op de site zetten. 

Duurzaamheid is een hot item.  

Tja en aangezien ik het niet kan laten om tips te geven       

even deze:  

 Wat ik sowieso iedereen wil aanraden is eens te kijken op 

de site van de gemeente Zwolle project Warm thuis Zwolle. 

Dit project geeft gratis hulp bij energie besparen als men dit 

niet zelf  kan betalen.  Bij vragen stel ze gerust! Groet, 

Yvonne   

Wat mis je nog bij lets? 

Niets! 

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

Het donateurslidmaatschap in 2023 

We gaan een jaar proefdraaien met een 

donateurslidmaatschap.  

• Doel: mensen met sympathie voor de club 

kunnen lid blijven of worden ondanks redenen 

als drukke werkzaamheden, geen tijd, ziekte 

enz. Ze blijven hierbij betrokken bij onze club 

en kunnen makkelijk weer switchen naar het 

volwaardig lidmaatschap 

• per 1 januari mogelijk 

• jaarlijkse deelname aan de ALV mogelijk en de 

ruilmarkten  

• ontvangen de nieuwsbrief 

• doen niet mee met de duitencontributie of 

duitenstroom 

• kosten 7,50, dit zal in mei geïnd worden 

• we hebben al 3 vertrekkende leden hier 

enthousiast voor kunnen maken. 

• We horen graag of het bezwaren of vragen 

oproept. Tijdens de ALV zullen we er verder 

over doorpraten. 

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

 

 

Kletscafé 18 oktober 2022 - Han 

Op een zonovergoten herfstdag, die wel een voorjaarsdag 

had kunnen zijn, togen 13 deelnemers naar ‘Gerríts Tuin’ 

voor een Kletscafé in het kader van een kadootjes-

uitwisseling in verband met de naderende Klaas- en Claus 

feestelijkheden.  

Bij de thee en koffie passende hapjes als banketstaaf en 

speculaas als voorafje en rijkgevulde tafels met allerlei 

artikelen.   

Het was zo lekker warm, dat we gezellig buiten konden zitten 

en zelfs moesten worden aangespoord om de pakjestafels te 

bekijken. Een en ander voorzien van inschrijfbriefjes waarop 

je je belangstelling voor het artikel kon laten blijken en aan 
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wie je dan de duiten kon toedelen. Een slim bedachte 

toevoeging van Helena!  

Na ruim een uur waren de versnaperingen op en bogen we 

ons over de verdeling van de artikelen. Bij elk artikel konden 

6 namen staan, evenveel als de vlakken van een 

dobbelsteen. Listig; want zo kon er een faire toedeling 

plaatsvinden naar de gegadigden.  

  

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

Ondertussen op Cyclos 

• Ons kersverse lid Adri biedt healing sessies aan 

voor een introductieprijsje of interessante ruil  

• Ineke biedt mandala tekenen aan en hulp bij 

figuurzagen. Wie maakt nog snel een leuke houten 

kerstversiering?  

• Er is nog altijd behoefte aan soep, zeker in deze 

wintermaanden! Annelies wil graag een 1 

persoonsportie. En Ina heeft alle ingrediënten voor 

pompoensoep. Die wil ze graag komen brengen, 

wie maakt een lekker pannetje soep?  

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

Beheer Lets app 

wie wil  

• nieuwe leden aan de lets app toevoegen 

• vertrekkende leden verwijderen 

• in de gaten houden dat het leuk blijft in de app en 

evt wat bijsturen? 

We horen graag van jullie. Samen houden we de let’s 

draaiende! 

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

Jaarrooster kletscafe 

Bij de evaluatie van de kadootjesmarkt in het kletscafé bleek 

dat een café met thema motiverender is dan een café zonder 

thema. Bij de volgende Kletscafés gaan we dat ook 

invoeren.  

Het Kletscafé is met name bedoeld voor het versterken van 

het Wij-gevoel en dat we elkaar leren kennen. Het zou mooi 

zijn als dat bestendigd wordt, want de belangrijke doelstelling 

van al dan niet door diensten iets voor elkaar te betekenen 

moeten we niet uit het oog verliezen.  

Jaarrooster Lets kletscafe 2023 

• jan. borrel 

• feb boekenruilmarkt 

• maart paaspuzzel + uitreiking 

• april 

• mei AlV 

• juni plantenruilmarkt 

• juli BBQ 

• aug uitleg leefstijlverandering (Helena) 

• sept uitleg cyclos (bestuur) 

• okt kadootjesmarkt 

• nov kledingruil 

• dec oliebollen  

Het kletscafé zal in jan,feb,mrt van 15.30 tot 17.00 

plaatsvinden! 

 

 


