
   
 

   
 

LETS ZWOLLE: DELEN-ONTMOETEN-RUILEN 

Nieuwsbrief Lets Zwolle oktober 2022 

 

Van de bestuurstafel: 

Dag leden, 

Inmiddels hebben de meeste leden de zomervakantie achter de rug en kijken we vooruit 

naar het najaar. 

Helena is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van de cadeautjesmarkt.  

De bedoeling van deze markt is dat je met 5 bruikbare, mooie, nette of leuke spullen komt 

die geruild kunnen worden. Doel is dat we tijdens de komende feestdagen zoals Sint of Kerst 

wat leuks kunnen geven aan familie of dierbaren. 

Tip: begin nu alvast met je kasten doorzoeken of maak iets leuks. 

De cadeautjesmarkt zal plaatsvinden tijdens het kletscafé van eind oktober.  

  

In oktober vindt ook weer de week van de duurzaamheid plaats. Op zaterdag 15 oktober 

kan je tussen 10.00 en 17.00 uur op het Rode Toren plein het programmaboekje krijgen en 

een belevingstour langs alle duurzame ondernemers in Zwolle lopen. Een mooie 

gelegenheid om eens te kijken wat Zwolle aan duurzame producten en ideeën heeft. 

Vergeet vooral ook niet om Lets te promoten tijdens de rondtour! 

Belevingstour door Zwolle | Impactmakers Zwolle 

  

Tot slot heb je een leuk idee voor een workshop, dan is daar nu het moment voor. Met de 

winter voor de boeg is het weer tijd om binnen bezig te zijn, 

Tot gauw, 

Annelies 

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

https://www.impactmakerszwolle.nl/events/belevingstour-door-zwolle
https://www.impactmakerszwolle.nl/events/belevingstour-door-zwolle


   
 

   
 

 

 

Nieuwe leden: 

• Na het proeflidmaatschap is Petra volwaardig lid geworden. Welkom Petra! 

• Er zijn weer 4 nieuwe proefleden bijgekomen, Anita, Susanne, Annelien en Tessa. 

Ook van harte welkom! 

Vertrekkende leden: 

We hebben jammer genoeg van een aantal proefleden afscheid genomen, om diverse 

redenen hebben zij besloten niet verder te gaan met Lets. 

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

 

 

 

Een lid stelt zich voor aan de hand van 3 vragen, deze keer is Petra aan de beurt! 

(En voor de opmerkzame lezer, Petra heeft haar verhaal vervat in 1 vraag!) 

Waarom ben je lid geworden van Lets Zwolle? 

Hallo allemaal, 

Ik ben sinds juni lid van Lets Zwolle, kersvers dus.  

 



   
 

   
 

Terwijl Lets niet nieuw voor me is; ooit was ik aangesloten bij Lets in Zierikzee, toen nog 

maar net opgezet. Ook hebben we een Lets systeem opgezet in Ecodorp Bergen, waar ik een 

aantal jaren heb gewoond. Dus toen ik Lets Zwolle op een flyer in de bieb zag staan, was het 

voor mij gelijk duidelijk; aanmelden. 

 Al jaren leef ik eenvoudig, maak ik veel dingen zelf, doe ik (zoveel mogelijk) boodschappen 

zonder verpakking en probeer ik zo weinig als mogelijk afval te creëren. Dat was een reden 

om het wormenhotel project op te starten in Zwolle, toen ik me hier samen met mijn twee 

zonen vestigde. 

 

Het liefst zou ik nog een stapje verder willen gaan en in een Gift-Economy leven. Beide 

hebben op dit moment mijn aandacht. Ik zie de belangrijkheid van leven zonder afval, 

spullen delen en consuminderen. 

 

Ik wil graag van alles delen en aanbieden bij Lets Zwolle. Een van de dingen die ik zelf maak 

zijn cremes en lippenbalsems. Info kun je vinden in mijn advertenties op onze website. 

 Wilde planten trok mijn aandacht enkele jaren terug, waardoor ik een jaartraining ging 

volgen om eetbare wilde planten te kunnen herkennen en te verwerken in de keuken. Daar 

beleef ik erg veel plezier aan. Dus we eten regelmatig pizza, salades of een smoothie met 

wilde planten en bloemen. Vaak pluk ik deze uit de twee kruiden-cirkels in ons tuintje bij de 

Watertoren (waar we wonen), daar hebben we een stukje grond geadopteerd met de 

bewoners. 

Het sociale aspect van Lets vind ik ook een belangrijk onderdeel. In onze geïndividualiseerde 

wereld zie ik te veel eenzame mensen om me heen, plus samen dingen doen en aanpakken 

is veel leuker!  

Community leven is voor mij belangrijk. Ik ben betrokken bij het Ecodorpen Netwerk van 

Nederland en Europa, en zie Zwolle als een tussenstap voordat ik me weer aansluit bij een 

Ecodorp of gemeenschap in Nederland of ergens in Europa. 

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten tijdens activiteiten van Lets Zwolle. 
 

Hartelijke groet, 

Petra. 

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

Ruilervaring: 

 Ruilen, ruilen, ruilen....... 

• Annelies had heel veel theepotjes 

• Anne had een soepje in de aanbieding 

• En Anne had iemand nodig die een bureautje voor haar op wilde halen, dus.... 

 



   
 

   
 

Marjon ging een theepotje uit zoeken bij Annelies en nam gelijk een portie soep voor haar 

mee, aangezien ze bij Anne om de hoek woont. 

Ruud wilde het bureau wel ophalen, in ruil voor benzinegeld en een soepje. 

En intussen staat Anneke nog in de wachtrij voor soep              

Theepotje uitzoeken bij Annelies. En aangezien ze nog 
lang niet op zijn, is er in oktober een workshop theepot stippelen bij Annelies. Kijk maar eens op 
Cyclos! 

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

Themawandeling 

Afgelopen zomer heb ik (Anne) een themawandeling met Anneke gelopen, naar aanleiding 

van haar aanbod op de app of Cyclos, dat weet ik niet meer precies. 

Ik leverde zelf het thema aan, dat was een gedicht dat mij erg aan spreekt. We spraken af op 

een plekje in het groen, en gingen even op een bankje zitten en begonnen met wat minuten 

stilte, met alleen de geluiden van de natuur om ons heen. Daarna gingen we aan de wandel, 

waarbij mijn gedicht de leidraad was voor ons gesprek. We rondden onze wandeling en 

gesprek weer af met stilte. 

Een bijzondere ervaring! 

In het voorjaar wil Anneke dit soort wandelingen gaan aanbieden in het Engelse Werk. 

Tegen die tijd volgt nader bericht. 

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

 

Kletscafés in het najaar 



   
 

   
 

Zoals hieronder in de activiteitenagenda te lezen valt, zijn de kletscafés in het najaar net een 

beetje anders, ze hebben elk een eigen thema! 

• In September was er de mogelijkheid om uitleg te krijgen over Cyclos, voor diegenen 

die daar behoefte aan hadden. 

•  In Oktober is er de cadeautjesmarkt.  

• En in November kunnen we een herfstbakje/groenversiering voor in huis of op het 

terras maken. Bedoeling is hierbij dat jezelf groen mee neemt en een bakje en dan 

gaan we samen aan de slag om wat moois te maken. Dus, neem een duik in de kast 

om een leuk bakje op te zoeken en verzamel wat groen, dennenappels etc. In tuin, 

park of bos. Zoals gewoon bij een kletscafé wordt voor koffie/thee en wat lekkers 

gezorgd! 

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

Ondertussen op Cyclos: 

• Marjon heeft een voordelige constructie om haar auto te huren, eventueel met 

chauffeur! 

• En als je naar het centrum gaat, kun je parkeren bij Petra aan de Turfmarkt 

• Gerrie kan kleding verstellen, alles, behalve een rits in zetten! 

• Wie heeft een leuk, interessant boek voor Ina? 

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

Activiteitenagenda 

• 15 oktober 10.00-17.00 Belevingstour Zwolle 

• 20 oktober 19.00-21.30 Workshop theepot stippelen bij Annelies 

• 29 oktober 15.00-16.30 Cadeautjesmarkt bij Gerrits Tuin 

• 26 november 15.00-16.30 Kletscafé bij Gerrits Tuin met herfstbakje maken 

 

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

Volgende nieuwsbrief: 

De volgende nieuwsbrief is op 1 januari 2023.  

Kopij graag aanleveren voor 15 december 2022. 

Kopij wordt beloond met 5 duiten en wordt zeer gewaardeerd!! 

 


