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Voorwoord.

En toen was het alweer Koningsdag geweest…
Op naar de volgende nationale feestdag. We 
vieren bevrijding op 5 mei. Bevrijding kan je op 
allerlei manieren vinden. Leven in een vrij land,
met eigen principes en naar eigen normen en 
waarden. Het jezelf durven zijn is voor mij 
persoonlijk de belangrijkste, samen met het 
liefhebben van jezelf en je naaste. 
Deze uitgangspunten zijn ook van toepassing 
op LETS. Zoveel verschillende mensen, een 
ieder met een eigen reden om lid te zijn van 
onze mooie vereniging. En dat maakt mij blij. 
Iedereen wordt gewaardeerd om wie hij of zij is
en wat hij of zij in te brengen en te vragen 
heeft. Bedankt daarvoor!

Zoals bekend valt bevrijdingsdag dit jaar op de 
eerste dinsdag van de maand. Dit houdt in dat 
er in mei helaas geen kLETS-café te vieren 
valt. Ik wens een ieder een prettige eigen 
invulling, wie weet tijdens het festival dit jaar in 
Park de Weezenlanden.

Geniet, wees vrij en wees jezelf.

Peter, voorzitter van Lets Zwolle

Op zondag 21 juni organiseren we weer 
een gezellige activiteit voor de leden. Dit 
jaar wordt dat een amerikaanse picknick 
plus een inspirerende workshop voor 
ouders en hun kinderen. Houd de datum 
vast vrij. Volgende maand sturen we je 
een uitnodiging met meer details.  

Nieuws uit de vereniging.

Mariam heeft namens de Promotiegroep van 
LETS Zwolle een workshop Kleding Pimpen 
gegeven tijdens de mini-markt in Dieze. Ze 
vertelt er het volgende over: “Er was een 
weggeefhoek, er werden mini-tuintjes 
(bloembak, aarde, schepje, gieter en zaadjes) 
weggegeven, 2e hands kleding, twee tafeltjes 
met eigengemaakte gehaakte spullen en 3d-
kaarten, drie schilders waarvan één 
miniatuurtjes maakte met nagellak (erg leuk), 
een paintbrushartiest en dames die pumps

(foto niet van 
de markt maar 
van Pinterest.)

pimpten  – dat waren net schilderijtjes. Een 
buurtbewoner had zijn cachon en gitaar 
meegenomen en ons vermaakt met allerlei 
muziek.”

kLETS-café. 

De volgende eerste dinsdag van de maand valt
op 5 mei. Omdat iedereen die dag volop kan 
genieten van het programma in het park, slaan 
we het kLETS-café een maandje over. 

Voor de volgende maanden hebben we een 
een aantal leden bereid gevonden om aan het 
begin van de kLETS-café's leuke en 
afwisselende workshops te geven. 
Houd de nieuwsbrief dus in de gaten....... 



Nieuws uit de vereniging.

  Pimp en herstel-punt. 
Elke derde zaterdag van 
de maand zijn wij van 
10.00 tot 14.00 te vinden
bij Stichting Kringloop 

  Zwolle aan de Veerallee!

Met een aantal LETS'ers pimpen we 
kledingstukken aangebracht door 
klanten, kledingstukken die we zelf mee 
genomen hebben of een kledingstuk uit 
de winkel dat nodig een bloemetje of een
kantje kan gebruiken. Ook voeren we 
kleine reparaties uit.

Door het gesnor van onze naaimachines 
wordt de aandacht van menig klant 
getrokken, wat voor leuke gesprekken 
zorgt. 

Daarnaast is het voor LETS'ers een 
manier om duiten te verdienen. 
Dus mocht je af en toe eens willen 
aansluiten? Mail dan van tevoren naar 

lotte@letszwolle.nl. 

Tip van de maand: 
Ben je lid van Face-book? Word dan 
vriend van LETS Zwolle en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws en  
“vraag/aanbod van de dag”. 

Een geslaagde transactie.

Ruud biedt via LETS Zwolle vervoer per auto 
aan. In de buurt waar hij woont hebben de 
bewoners gezamenlijk een aanhanger en die 
mag Ruud ook voor LETS gebruiken. 

Voor Gerrie was dit een uitkomst: haar nieuwe 
bakfiets moest uit Coevorden worden 
opgehaald. 
Inmiddels maakt Gerrie Zwolle onveilig met 
haar driewieler én hond Linda die eigenwijs 
vanuit de bak naar buiten gluurt.

 Agenda.

Datum  Tijd        Activiteit             Advertentie
01/5   10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
02/5   20.00 u.  EigenWijzeDans    Harry1
05/5     GEEN   kLETS-café 
15/5   10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
16/5 10.00 u.  Pimp/herstel ws LETS
17/5   10.00 u.  EigenWijzeDans    Harry1
17/5 12.00 u.  Kledingruil Gerrie
29/5   10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1 
30/5   20.00 u.  EigenWijzeDans    Harry1

Meer info over deze activiteiten staat op de site
of in de advertenties van de genoemde leden. 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan 
ingestuurd worden tot 22 mei.  
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl. 
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