Nieuwsbrief Lets Walcheren

voorjaar 2019

Beste Letsers,

Het voorjaar is nu toch echt begonnen. Mooie Paasdagen en hopelijk nog heel veel zonnige dagen in
de zomer.
We moeten ook weer aan de slag om nieuwe deelnemers te vinden want een aantal mensen die al
lang niet meer actief waren door ziekte en andere persoonlijke omstandigheden zijn van de lijst
afgevoerd.
Maar……er komen nieuwe folders, een nieuw logo en alles is gemoderniseerd en we hopen zo de
jongere mensen ook bij ons te krijgen.
Jammer dat de laatste letsavond niet goed bezocht werd, misschien door het mooie weer?
Het mooie initiatief van Wobby om Marc Siepman (leven in een (bijna) geld loze economie) uit te
nodigen voor een lezing hierover resulteerde in een avond (27 mei) waarop hij ons hier alles over
komt vertellen. Neem introducees mee, zo kunnen zij met Lets kennis maken. Geen kosten maar wel
een vrijwillige bijdrage. Dat mag van alles zijn. Zie de uitnodiging op facebook en op de mail.
De kerngroep wenst jullie allemaal een mooie zomer,
Groet,
Hilly Bosch

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

Hebben jullie de jaarlijkse financiële bijdrage al overgemaakt? Deze bedraagt € 5,00.
Je kunt dit overmaken naar:
Bank: ASN
Rekeningnummer: NL69 ASNB 0942 9950 23
t.n.v. S. Wisse, Biggekerke

Tip: geef je bank de opdracht dit bedrag elk jaar aan Lets over te maken, dan heb je er geen omkijken
meer naar.

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

TIPS OM TE HANDELEN

Bezoek zoveel mogelijk de (k)letsavonden voor de contacten en informatie
Kijk vaak op de website
Kijk vaak op de Letspagina van Facebook
Kijk wat deelnemers vragen en aanbieden en bedenk of je aan een vraag kunt voldoen
Lees de mails van Lets
Lees vooral de nieuwsbrief
Stuur een mail over jezelf, wie je bent, wat je verwacht van Lets, wat je aanbiedt en vraagt enz. nDat
komt dan in de eerstvolgende nieuwsbrief
Zet eens iets op Facebook (moet wel een link met Lets hebben, dus niet een rommelmarkt in je dorp
of zo of een concert in je buurt)
Praat met andere deelnemers als je iets zoekt
Doe eens mee aan een georganiseerde activiteit (zoals en wandeltocht of samen eten)
Vraag eens een dienst aan iemand die op de kokkelsaldolijst in de min staat
Wees actief en creatief en ga Letsdenken. Als je iets gedaan wilt hebben bedenk dan eerst of je dat bij
Lets kunt vinden voordat je een bedrijf belt.

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

ORGANISATIE
Kerngroep
Hilly Bosch (Letsnr. 15) – algemene zaken
Sanne Wisse (Letsnr. 97) – financiën
Jikke Posthuma (Letsnr. 28) -kerngroeplid
Ida Molenaar (Letsnr. 124) – kerngroeplid
Contactpersoon nieuwe leden
Marie Louise van Damme (Letsnr. 140)
Deelnemerslijst
Corien van Liere (Letsnr. 130)
Kokkeladministratie
Liesanne van Amstel (Letsnr. 145)
PR-groep
Ida Groeneveld-Nauta (Letsnr. 139)
Mira de Vries (Letsnr. 112)
Website
Jan Groeneveld (Letsnr. 157) – Webmaster
Lindy Soolsma (Letsnr. 93) – Moderator, op maandag ochtenden
Heb je problemen met inloggen of wil je diensten uit “Vraag en Aanbod” verwijderen mail dan
naar: admin@letswalcheren.nl

Jaarlijkse bijdrage
De jaarlijkse financiële bijdrage is € 5,00. Dit bedrag willen wij graag voor 31 januari ontvangen.
Je kunt dit overmaken naar:
Bank: ASN
Rekeningnummer: NL69 ASNB 0942 9950 23
t.n.v. S. Wisse, Biggekerke

Kokkeladministratie
De kokkelcheques moeten binnen een maand, nadat de dienst geleverd is, ingeleverd worden. De
kokkelsaldolijst wordt 4x per jaar bijgewerkt. Als je bent ingelogd kun je de laatste lijst vinden
onder Downloads
Inleveradressen kokkelcheques: deze kunnen ook ingeleverd worden op (k)Letsavonden
Hilly Bosch (Letsnr. 15)
Kenau Hasselaarstraat 85
4382AH Vlissingen
Corien van Liere (Letsnr. 130)
J. Brasserstraat 24
4333 MB Middelburg

_________________________________________________________________________________

Nieuws van P.R . Lets Walcheren

De Nieuwjaarsbijeenkomst, Lets bijeenkomsten en de Ledenvergadering liggen al weer
achter ons. De P.R. wordt nu alleen door mij verzorgd, waarbij ik graag zo nu en dan
beroep doe op jullie als deelnemer om te assisteren.

Tijdens de ledenvergadering kwam de wens, om een foto bij de NAW lijst te plaatsen, zodat
we elkaar beter leren kennen. Handig vooral nu er veel nieuwe deelnemers bij zijn gekomen.
Dat bevordert de ruilhandel. Je kunt jouw foto sturen naar Corien van Liere
mail:cmvanliere@zeelandnet.nl

Als activiteit hebben we een gezellige spelletjesmiddag beleefd bij café Le Penseur. Er waren
zeven deelnemers en dit is voor herhaling vatbaar waren ze van mening. Deze activiteit kan
door een deelnemer georganiseerd worden. Bij mij kun je informatie daarvoor opvragen.
Kost weinig tijd.

Even een vooruitblik. In april (datum komt nog) organiseer ik een wandeling met Picknick in het
Toorenvliedtpark in Middelburg. Introducees zijn ook van harte welkom.
Vorig jaar was de wandeling over het Bolwerk met Picknick bij Miniatuur Walcheren een succes. Twee
deelnemers hebben hun medewerking toegezegd. Bedankt alvast!

Op 6 mei is het thema van de Lets bijeenkomst “Tuin”, een ruim begrip.
Door speelzaal Hoogerzael in Griffioen zijn we op 11 mei uitgenodigd mee te doen, planten
aan te bieden of te kopen. Mocht je na 6 mei planten over hebben, dan kun je ook daar terecht.
Op 6 juni Lets bijeenkomst. Wie weet een thema? Mail mij.
Op 18 mei gaan we Lets promoten bij de Vrijwilligers Markt in Middelburg. Twee deelnemers
helpen Lets te promoten. Ook bedankt. Wie meldt zich bij aan als reserve?
Op 27 mei houdt Marc Siepman een lezing voor Lets over de Geef-Economie. Ken je mensen die
interesse hebben? Iedereen is welkom.

Ook nu is de Dienstenlijst weer meegestuurd. Sla deze op en print deze! Heel handig als je een
deelnemer nodig hebt. Elk kwartaal wordt deze bijgewerkt en verschijnt vier keer per jaar.
Kijk ook regelmatig op de website en plaats ook zelf berichten.
Ook Facebook is een goede optie om spullen/diensten te vragen en aan te bieden. Dit kwartaal wordt
er weer meer gebruik van gemaakt en vaak met succes. Wil je ook lid worden van Lets Facebook?
Stuur mij een bericht, dan nodig ik je uit. Ik ben ook de beheerder van Lets Facebook.

Alle data staan op de website www.letswalcheren.nl onder “Agenda”.
Ook zonder inloggen in te zien.

Veel plezier gewenst bij Lets!

Hartelijke groet,
Ida Groeneveld-Nauta
Mail: info@idanauta.nl
P.R. Lets Walcheren

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

Hieronder volgen wat praktische tips die je kunt volgen als je niet kunt inloggen of je het wachtwoord
wilt wijzigen. Ook tips hoe je je vraag en aanbod kunt plaatsen en/of verwijderen:
a.Inloggen:
Gebruikersnaam = Letsnummer, Wachtwoord = tijdelijk wachtwoord (nieuwe deelnemers) of eigen
wachtwoord (huidige deelnemers)
b.Wachtwoord vergeten:
Ga met de muis naar de knop ‘Inloggen’ (niet klikken) en klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’.
Gebruikersnaam = Letsnummer. E-mail = eigen e-mailadres.

Je krijgt dan via de mail een tijdelijk wachtwoord.
Log uit en log daarna weer in met dit tijdelijke wachtwoord. Wijzig dit tijdelijke wachtwoord nu in een
zelfgekozen wachtwoord.
c.Wachtwoord wijzigen:

Ga met de muis naar de knop ‘Uitloggen’ (niet klikken) en klik op ‘Wachtwoord wijzigen’.2x het
zelfgekozen wachtwoord invullen. Minimaal 8 tekens, samengesteld uit Hoofdletters, kleine letters,

cijfers en bijzondere tekens.
Als je ingelogd bent kom je automatisch bij ‘Vraag en Aanbod’.
Lukt dit niet, stuur dan een mailtje naar admin@letswalcheren.nl

Wil je zelf je Vraag en Aanbod op de website zetten, volg dan de volgende stap:
A. Vraag en Aanbod plaatsen:
1.
2.
3.
4.

Log in en klik in de menubalk op ‘Vraag en Aanbod’.
Kies een Rubriek, bijv. voedsel
Klik op ‘Nieuw onderwerp’
Typ in het vak ‘Onderwerp’ de titel van wat je vraagt of aanbied en in het vak daaronder de
beschrijving.

B. Vraag en Aanbod verwijderen:
Dit kunnen de deelnemers niet zelf doen.
1. Typ achter de titel (in het vak Onderwerp) VERWIJDEREN
2. Stuur een mailtje naar admin@letswalcheren.nl met het bericht: “Verwijder Vraag (of Aanbod) –
Rubriek – Titel”

