Nieuwsbrief juni 2015.
Voorwoord van de voorzitter:
Het is weer zomer! Na een kwakkelende lente
qua weer zijn de vooruitzichten op korte termijn
nogal tropisch te noemen. Tijd voor vakantie
dus! In mei is er geen kLETS-café geweest, dit
kwam door een nationale feestdag. Voorlopig
zijn we daar even klaar mee, dus we draaien
ook gewoon een leuk programma de hele
zomer door! Ga je niet op vakantie? Op 7 juli
en 4 augustus zijn we gewoon aanwezig in de
bovenzaal van Café de Hete Brij! Jullie ook?
Verder wens ik de vakantiegangers een veilige
reis, veel plezier en lekker genieten!

KLETS-café.
Vorig KLETS-café kwart over acht stapt
voormalig poortwachter Bob de bovenzaal van
de Hete Brij in, gekleed in tabbart, kaproen,
laarzen en met zwaard en de sleutels van de
Sassenpoort.

Peter.
Nieuws uit de vereniging.
Het Pimp- en herstelpunt bij Stichting Kringloop
aan de Veerallee heeft een zomerstop in juli
en augustus. In september zijn we weer elke
derde zaterdag van 10.00 – 14.00 te vinden.
Mocht iemand zich bij dit gezellige moment aan
willen sluiten, kun je met een naaimachine
overweg en wil je daarmee ook duiten
verdienen, meld je dan aan bij
lotte@letszwolle.nl.
Groetjes! Lotte.
Tip van de maand:
Suzanne heeft een
ijsmachine en biedt op de
site haar zelfgemaakte ijs
aan.
Ook zijn er verschillende
leden met een moestuin
die heerlijke sapjes, jams
en limonades aanbieden.
Een aanrader met dit
warme weer!

Na een korte inleiding over het ontstaan van
Swoll neemt hij de aanwezigen mee de
duistere stegen van de oude stad in.
Veel van zijn verhaal gaat over de familie van
Ittersum, die jaren lang de toon aangegeven
heeft. Ook laat hij zien dat aan de stad heel
wat afgesleuteld is voor de verdediging van de
stad, zoals het verloop van de gracht. Die heeft
vroeger voor de Sassenpoort gelopen en is nu
om de ravelijnen heengelegd.
De tocht voert door de Sassenstraat, waar
vroeger het Wijnhuis, waar recht gesproken
werd, heeft gelegen. En natuurlijk de Korte
Ademhalings-steeg, waar je op weg naar de
galg nog éven diep adem kon halen..... Via de
plek waar de Sint Michaelstoren gestaan heeft,
komen we op de Ossenmarkt, waar de
schoenlapper boven op de Peperbus ook

brandwacht was. Elke vijf minuten deed hij zijn
rondje. Via de Korte Kamperstraat, over de
plaats waar onder de grond de Grote Aa loopt,
door de Waterstraat.

Agenda.
Datum Tijd
07/7
11/7
12/7

Activiteit

19.30 u. KLETS-café
11.00 u. Opening winkel
10.00 u. EigenWijzeDans

Advertentie
LETS
Martijn
Harry1

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

Waterstraat: een stukje nieuwe stad binnen het oude centrum.
In de jaren 70 ontworpen door architect Aldo van Eyck.

Onderaan de mooi gerestaureerde muur
eindigt de stadswandeling. De deelnemers –
waaronder échte Zwollenaren – vonden de
wandeling fantastisch.

De nieuwsbrief is voor de leden, maar mag nog
veel meer door de leden. Er is volop ruimte
(over) voor jouw eigen verhaal: een geslaagde
transactie, een nieuw aanbod, vragen, foto's en
activiteiten die (gedeeltelijk) met duiten betaald
kunnen worden. Dus heb je nieuws? Open je
b.v. een winkeltje?

LETS Zwolle feliciteert Stan met het behalen
van zijn diploma. Ook alle andere (kinderen
van) leden die geslaagd zijn:

Deel het met ons!

van harte gefeliciteerd!

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan
ingestuurd worden tot 25 juli.
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl.

