
Nieuwsbrief mei 2015.

Woord van het bestuur.

De zomer komt er weer aan!
Mooi weer, terrasje, alles
mooi groen en een
aangenaam temperatuurtje
hopen we. 

Dit gaan we als LETS natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Het team KLETS-café had 
het briljante idee om een picknick te 
organiseren voor en door de leden. Op 21 juni 
hopen we met een gezellige en grote groep 
een ongedwongen picknick te nuttigen in Park 
Eekhout.

Er is nog een mededeling van huishoudelijke 
aard: het jaar is natuurlijk al een poosje 
onderweg. Er zijn echter nog geen facturen 
verstuurd. Wees niet ongerust, die 
volgen nog!
Het inrichten van automatische incasso's duurt 
wat langer dan voorzien. Jullie krijgen bericht 
wanneer de contributie geïnd zal gaan worden.

Tot zover, veel plezier met de nieuwsbrief!

Peter, Voorzitter

Heb je al opgegeven voor de leden-activiteit 
van LETS Zwolle? Dat kan nog tot 14 juni door 
een mailtje naar secretaris@letszwolle.nl te 
sturen. Wil je er even inzetten met hoeveel 
volwassenen en kinderen je komt? 

Agenda.
Datum  Tijd        Activiteit             Advertentie

02/6 19.30 u.  KLETS-café LETS
12/6   10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
20/6 10.00 u.  Pimp/herstel ws LETS
21/6 12.00 u.  Park-picknick LETS
26/6  10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
27/6 20.00 u.  EigenWijzeDans    Harry1

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

Tip van de maand: nog even en het is 
vakantie. Alles al geregeld? Of heb je nog 
oppas nodig voor de thuisblijvers? 

Op de site bieden verschillende LETS-leden 
verzorging voor je planten en huisdieren aan. 

KLETS-café. 

Op 2 juni ben je vanaf half acht weer welkom in
het KLETS-café. 

Na een kopje
koffie bieden  we
je de kans om met
de stadswacht
mee te gaan op
verkenning in de
duistere steegjes
rond Café de
Heete Brij. 

mailto:secretaris@letszwolle.nl


Nieuws uit de vereniging.

Lets Zwolle is actief geweest in het Doepark 
Nooterhof op het Voorzomerfeest 10 mei 2015.

De milieuraad Zwolle heeft met medewerking 
van Doepark Nooterhof, Landstede, de 
Werkgroep Tuinen en vele anderen weer het 
bekende en gezellige Voorzomerfeest 
georganiseerd.

Het was qua weer een prachtige dag.  Er viel 
deze dag weer veel te zien en te ontdekken in 
Doepark Nooterhof. Gezinnen en kinderen 
konden zich prima vermaken op allerlei gebied.

Zo ook was LETS Zwolle (Mariam en Jellie) 
aanwezig.

Mariam en ik hebben de kraam uitgestald met 
diverse spullen als leidraad neergezet om de 
gasten te kunnen vertellen over het vraag en 
aanbod binnen LETS en de werkwijze hiervan. 

Dit heeft mooie gesprekken opgeleverd aan de 
kraam. Vele mensen die we hebben gesproken
hadden van Lets gehoord en we hebben de 
nodige vragen kunnen beantwoorden.

Mariam heeft nog kledingstukken getoond om 
te laten zien wat je met kleding kunt doen om 
dit te restylen door het te pimpen.

Ik heb in mijn gesprekken ook gemerkt dat de 
sociale contacten voor vele mensen ook erg 
belangrijk zijn.

Dit zijn ook mooie momenten geweest om over
ons KLETS-café te praten en aan kunnen 
geven dat we iedere maand een ander thema 
hebben als invulling van de avond.

Groet, Jellie

Binnenkort kun je het Promotieteam 
tegenkomen op 28 juni tijdens Asruildorp.

Ook gaan leden van het team over LETS 
vertellen tijdens een maaltijd bij Resto van 
Harte (en natuurlijk eten ze mee......) 

Een geslaagde
transactie.

Eens per maand
organiseert Harry zijn
activiteit EigenwijzeDans
op de zaterdagavond.

Johan (ook LETS) zorgt
voor de catering. 

Bob heeft dit keer
schaduwfoto's gemaakt
van de dansavond.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan 
ingestuurd worden tot 26 juni. 
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl. 
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