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Van de bestuurstafel 

De spits van het nieuwe jaar is afgebeten. Het eerste 

kletscafe is een feit. Een mooie start van het jaar met  

prosecco, vers gebakken Vietnamese loempia’s en 

gezelligheid bij Gerrits tuin.  

En een heel mooi nieuwtje in het nieuwe jaar;  

We hebben meegedongen naar het beste circulaire 

burgerinitiatief van Overijssel in 2023! Van de 

gezamenlijke natuur en milieu federaties. 

En we hebben gewonnen met onze Let’s! Wat houdt dit in: 

de wisseltrofee, een jaar lang mogen we het digitale 

kringlogo gebruiken in onze communicatie en een 

geldbedrag van  €100,-. 

 Let op: De winnaar wordt nog even geheim gehouden. 

Komende week tijdens de week van de circulaire economie 

wordt de prijs uitgereikt. De winnaar van vorig jaar  (Alle 

Shampooflessen Verzamelen van Dorpen van Morgen) zal 

de wisseltrofee overhandigen aan ons. Natuur en Milieu 

Overijssel zal de cheque overhandigen.  

 

Naar aanleiding van deze uitreiking  volgt ook een 

persbericht, dan mag heel Overijssel het weten! 

Het is allemaal vers van de pers, komende dagen zal ik een 

mail rondsturen naar jullie over de uitreiking, waarbij het leuk 

zou zijn als er een aantal leden aanwezig zijn. Zoals het er 

nu naar uitziet zal het dinsdagmiddag 16.00 zijn.  

Op naar een mooi (k)lets jaar met ontmoetingen, activiteiten 

en ruilbelevenissen! 

Annelies, voorzitter 

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

 

Nieuwe leden!  

 

• Fimke!  

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

 
 
Vertrekkende leden 

• Geen opzeggingen. 

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

 

Restafval -  Onze opruimcoach Esther 

In 2023 gaan we betalen voor het restafval. Ik heb 2 keer 

een online workshop “verpakkingsvrij boodschappen doen” 

gegeven aan de leden van lets Zwolle 

Als je graag minder afval wilt hebben, hoop ik je hiermee 

advies te geven in 3 stappen. 

Stap 1 Eigen verpakkingen inventariseren. Kijk wat je al in 

huis hebt aan bakjes, zakjes, potjes en doe daar je 

levensmiddelen in.   

Stap 2 Ruimte maken in huis. Ik heb bijvoorbeeld vaste 

plekken voor mijn boodschappentassen waar ik de lege 

verpakkingen in heb zitten, zodat ik ze niet vergeet.  

Stap 3 Locaties en planning. Denk aan de markt, 

groenteboer, kaas en notenkramen, bakker, boer. Omdat je 

dan bij verschillende winkels/boer langs moet, kun je een 

weekschema maken waar je een plan maakt.  

Nog 1 tip: Bij de GRIP wagen van Rova kun je ook veel afval 

scheiden. Zelf broodzakken maken? Broodzakafmeting: ca. 

57cm lang bij 27 cm breed 
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---------------------------------------------------------------- 

 

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

Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle? 

In november heb ik mij bij Lets Zwolle aangemeld na een 

wandeling met Hilde (ook lid van Lets). Ik ben 55 jaar, 

getrouwd met Steffen en samen hebben we één zoon die 

ruim een half jaar geleden is uitgevlogen. Wij wonen in 

Stadshagen. 

Mijn weken vullen zich met diverse activiteiten die niet onder 

één noemer te vangen zijn. Ik ben graag creatief bezig met 

hout en draad; borduren op hout is mijn favoriet. Voor een 

impressie kijk gerust eens op instagram, GEESKEhandwerk. 

Daarnaast zit ik geregeld achter de naaimachine of ben aan 

het haken/breien in opdracht. 

Van april tot oktober ben ik actief voor de Jeugdtuinen Zwolle 

in Stadshagen. Dan maak ik kinderen in de leeftijd van 9-11 

jaar wegwijs in de moestuin en maak ze enthousiast om 

lekker te gaan koken met hun eigen gekweekte groente. De 

bonus van jeugdtuintjes is een eigen moestuin waar ik 

heerlijk mijn hoofd kan leeg maken door met mijn handen in 

de aarde te wroeten en lekker te koken met de groente. 

Verder werk ik één ochtend in de week bij De Stadkamer in 

Stadshagen. Een fijne en inspirerende plek die er mede voor 

zorgt dat ik altijd genoeg leesvoer thuis heb liggen. 

Tussendoor sport ik een paar keer in de week bij XLPRO, 

wandel ik graag en ga ik één keer per week naar mijn 

moeder. 

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

Creatief met restjes, gaatjes boren in hout, opruimen (iets 

wat voor mij geen waarde heeft, heeft dat misschien nog wel 

voor een ander). Voor het opruimen gebruik ik marktplaats, 

de kringloop en de weggeefwinkel. En vanaf nu ook Lets 

Zwolle, tenminste, dat ben ik van plan.  

Ook een reden om lid te worden is om mijn sociale kring te 

vergroten. En wat ik vooral leuk vind is om meer mensen te 

leren kennen met hetzelfde gedachtengoed – ruilen van 

spullen en iets voor elkaar willen doen. 

Naast het aanbieden van spullen wil ik ook graag creatieve 

workshops gaan aanbieden. Koffie/thee/kletsen combineren 

met iets creatiefs. En voor diegene die graag iets gemaakt 

willen hebben kunnen ze ook bij mij terecht. En dan gaat het 

om naaien, haken, breien of borduren. Als jij het idee en de 

materialen hebt, dan maak ik het graag voor je. 

De site van Lets heeft me eerst wel afgeschrikt omdat mijn 

intentie was om in het echt mijn sociale kring te vergroten in 

plaats van via de computer. Extra fijn was dan ook dat 

Suzanne mij al snel op weg heeft geholpen tijdens een kopje 

koffie. Even wat ins en outs over Lets, waar ga ik mijn 

energie eerst op richten, en gelijk een gezicht achter een 

naam leren kennen! 

Oliebollen eten met een glaasje thee/glühwein bij Annelies 

was dan ook een mooie afsluiter van 2022, maar een mooi 

begin van 2023 voor mij binnen Lets – vele nieuwe 

gezichten. Op naar meer nieuwe ontmoeting 

 Wat mis je nog bij lets? 

Niets! 

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

Ondertussen op Cyclos 

• Bij Ineke kan je leren figuurzagen onder het genot 

van thee met wat lekkers, slechts 5 duiten! 

• Helena heeft  tandpasta tabletten in de aanbieding 

voor 2 maanden tandenpoetsen, je bespaart 

hiermee 2 tubes plastic! 

  

Muziek tussen de boeken       - Anne 

Heb je zin om het weekend muzikaal te beginnen?   

Zaterdag 4 februari om 10 uur 'smorgens treed ik (Anne) op 

met klarinet choir Mpingo in de Broerenkerk.  

Mijn eigen rol is bescheiden, maar het geheel is inspirerend! 

Repertoire is divers en niet onbelangrijk:  het is helemaal 

gratis! Tenzij je het natuurlijk niet kan laten om boeken aan 

te schaffen        maar dat is aan jou! In ieder geval: Wees 

welkom!  

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



 

 

 

LETS nieuwsbrief                                   Februari 2023   3 

Oudejaarsborrel – Wim 

Anders dan gepland was de borrel bij Annelies in plaats van 

bij Ina die helaas door ziekte af moest zeggen. Wij hadden 

geluk er bij te mogen zijn in de tuin bij de altijd gastvrije 

Annelies. Op de voordeur stonden de instructies; we 

mochten gelijk doorlopen naar achterin de tuin. Want daar 

onder de, met verlichte slingers en kleurrijke kleden 

versierde overkapping hadden we weinig last van het 

miezerige weer. We werden ontvangen met verse oliebollen, 

warme thee en glühwein, zelf gebakken koekjes en 

appelbeignets. We waren met zijn negenen, allen lopend of 

fietsend uit alle delen van de stad naar het feestje gekomen. 

Onder de aanwezigen was ook een nieuw gezicht; Geeske. 

Erg leuk om een nieuw lid te leren kennen met een warme 

glühwein in de hand op en onder warme dekentjes bij de 

knapperende haard. 

 
 

De oliebollen werden bijna nog aangevuld met oliebillen toen 

Anne bijna in de pan viel en mee gefrituurd werd. Maar 

gelukkig voor haar bleef het bij oliebollen. Al met al was het 

weer perfect georganiseerd en erg 

leuk.! 

 

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

Jaarrooster kletscafe 2023 

• feb boekenruilmarkt 

• maart paaspuzzel + uitreiking 

• april ALV 

• mei plantjes ruilen 

• juni  

• juli BBQ 

• aug uitleg leefstijlverandering (Helena) 

• sept uitleg cyclos (bestuur) 

• okt kadootjesmarkt 

• nov kledingruil 

• dec oliebollen  

Het kletscafé zal in feb,mrt van 15.30 tot 17.00 

plaatsvinden! 

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

Prosecco en huisgemaakte loempia’s - Anke 

Tafels en bankjes stonden al op de juiste plek, de flessen 

Prosecco waren koud en de frituurpan stond klaar. “Ojee, ik 

ben de zonnebloemolie vergeten”, constateerde Ina 

verbouwereerd. Vlug stoof ze weg, leende de auto van 

manlief en haastte zich met het gele goud terug naar Gerrit’s 

tuin. 

Daar waren Ineke en Wim al druk bezig om de 

stroomvoorziening op gang te krijgen. Ondertussen stalde 

Simone op tafel een paar gevulde koffiekannen en 

thermosflessen thee uit. De vrouw van Han had de 

koffiespullen geleverd en Simone had de uitzet aangevuld 

met glazen en theesoorten.Een voor een kwamen de leden 

binnendruppelen. 

 

Ondanks het koude weer kwamen de meesten per fiets. 

Iedereen schoof aan de grote tafel, die middenin de ruimte 

stond. De heaters begonnen nu heerlijk warme lucht te 

blazen en Simone brak de eerste fles Prosecco aan. De 

glazen werden geheven en de leden toastten op het nieuwe 

Letsjaar. Er was tijd voor een goed gesprek. Ook werden 

meegebrachte spullen verhandeld. 

 

Het frituurvet verwarmde tot 180 graden en Ina kwam met 

een culinaire verrassing; verse huisgemaakte loempia’s, die 

ze speciaal op de markt in Drachten had gehaald. Terwijl ze 

die in de olie legde, stond Ineke al hongerig klaar met 

servetten in de hand. Er gingen nog wat flessen Prosecco 

open en de warme loempia’s werden geserveerd. 

 

“Lekker”, reageerde iedereen. Ina glimlachte en vertelde dat 

ze voor ieder nog een tweede had. Ook van deze krokante 

lekkernij is gesmuld en terwijl Helena de laatste fles bubbels 

opende praatten de leden nog na. Gezamenlijk werd er 

opgeruimd, op de gloeiend hete frituurpan van Ina na. Hij 

kon zo natuurlijk niet in man’s bolide, dus zette ze het 

apparaat buiten. “Die haal ik morgen wel op”, besloot ze. “Als 

het vet is afgekoeld.” 

 

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

“Meer doen met minder geld” - Joëlla 

Dit is een cursus (de leukste al zeg ik het zelf) die al vanaf 

2016 gegeven wordt in Zwolle. Vanaf het begin is er een 

lijntje geweest met Lets Zwolle. En dat is niet verwonderlijk. 
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We hebben elkaar getroffen op gemeenschappelijke 

noemers: iedereen is welkom, delen en waarde toekennen 

aan iets is persoonlijk, consuminderen is voor velen een 

overtuiging. Dat heeft ook wat opgeleverd. Over en weer 

vinden de cursisten Lets Zwolle maar ook omgekeerd. Hoe 

mooi is het dat wij elkaar kunnen blijven versterken waar 

mogelijk.  

Dat brengt mij op het volgende: Op 22 februari start er weer 

een cursus “Meer doen met minder geld”. We mogen 

opnieuw gebruik maken van de locatie Stadskantoor van de 

gemeente Zwolle. Vind jij het leuk en waardevol om meer te 

weten over minder uitgeven? Kun jij geïnspireerd raken door 

anderen en misschien wel anderen inspireren om het eens 

over een andere boeg te gooien? Neem dan eens een kijkje 

op de vernieuwde website: www.meerdoenmetmindergeld.nl. 

Aanmelden kan tot en met 15 februari. Wie weet tot 

ziens…….. 

 

 

De cursusleidsters onze letsers Joella en Dewy 

 

http://www.meerdoenmetmindergeld.nl/

