NIEUWSBRIEF

We kunnen elkaar nog steeds niet gezamenlijk ontmoeten. Omdat we toch iedereen willen
informeren/betrekken, kozen we deze keer voor een nieuwsbrief.
Ook in corona-tijd zaten LETS-ers niet stil.
Er werd ondanks alle maatregelen toch regelmatig gehandeld.
En omdat we elkaar niet konden ontmoeten, werden er alternatieve
activiteiten bedacht. Denk aan de de foto-wedstrijd, het LETS-verhaal,
de verschillende kaartenacties en de “verrassingsdoos” (nog onderweg)
De uitvoering was hartverwarmend / superleuk / zeer geslaagd / creatief
en verbindend.
In mei was er een “planten- en stekjesbeurs” waar veel leden aan deelnamen.
In de app-groep kon je foto's plaatsen van planten om te ruilen, of aan te bieden
voor pauwen. De “onderlinge afstemming” vindt plaats buiten de app-groep,
zodat we niet worden overspoeld door app-jes.
Een leuke manier om met andere tuinders (leden met “groene vingers”) in contact
te komen. Gebleken is dat er niet alleen planten worden aangeboden/geruild,
maar je kunt er ook hulp of advies vragen over allerlei tuin-gerelateerde zaken.
Er zijn in alle seizoenen planten en zaden te ruilen of aan te bieden, daarom doet
het ons genoegen om de melden : De app-groep is nog steeds actief !
Wil je alsnog aanmelden voor de app-groep, stuur dan een bericht met je naam en actuele mobiele
nummer aan bestuur@letsermelo.nl dan kan Sophie je toevoegen.
Aanbieden en ruilen kan natuurlijk ook via de mail.
En nu is de vakantie-periode aangebroken. De bestuursleden rusten even uit
en laden zich op voor de komende periode. De corona-maatregelen worden
langzaamaan versoepeld, maar het is nog erg onduidelijk wanneer we elkaar
als vereniging kunnen ontmoeten. Vooralsnog kiezen we ervoor om geen
binnen activiteit te organiseren waar maar enkele leden – op inschrijving –
aan kunnen deelnemen. Als bestuur vinden we deze vorm om een activiteit te
organiseren niet passend bij de Lets gedachte 'Met en Voor elkaar'.
We horen graag jullie gedachten hierover. Plannen van activiteiten blijft lastig.
Heb je een goed plan voor een activiteit,laat het ons weten ! Samen dragen we onze vereniging.
In de afgelopen periode, onder de bijzondere omstandigheden, was best een uitdaging voor
ons allemaal om de handel op gang te houden en onderling contact te hebben.
Nu de regels versoepeld zijn, wordt het wellicht wat makkelijker, dus :
Tips voor pauwen : laat de pauwen circuleren waar dat kan !!
Lekker uitgeven, zodat een medelid dat ook weer kan doen !
Wij wensen allen goede handel en een fijne vakantie.
Bestuur LETS Ermelo Voor Elkaar

