
Nieuwsbrief mei 2016.

Nieuws uit de vereniging.

Er is al vaker gevraagd of advertenties via een 
ander kanaal dan de site kunnen worden 
doorgegeven, zodat ze eerder worden gezien. 
Edith heeft het initiatief genomen een LETS-
appgroep op te zetten.  Wil je deelnemen, meld
je dan aan met je naam en telefoonnummer op 
edithenjohan@gmail.com 
Via deze groep kun je vraag en aanbod, 
activiteiten etc. doorgeven. Doe je mee?
Groetjes Edith.

EigenWijzeDans vrijdag 29 april: 

Volg je EigenWijsheid naar jouw Eigen Wijze 
Dans, tweewekelijks op de vrijdagmorgen in de
zaal van DansLab (Culturele Broedplaats 
DOAS aan de Mimosastraat).

Dit keer waren we met 5 deelnemers. Zoals 
altijd wordt de deelnemers een geluidsschilderij
voorgeschoteld inhoudende de meest 
uiteenlopende muziekstijlen. Dit keer was er 
muziek van o.a. Arvo Pärt, Agnes Obel, Steve 
Reich en Tortoise.

Wanneer men maar wil kan er gratis koffie en 
thee gedronken worden, met een lekker 
koekje.

* Inloop vanaf 9.30 uur
* Prijs € 8,-. Leden LETS-Zwolle 8 duiten
* Van jong tot oud is welkom!

Benadrukt wordt, dat het geen cursus is, en er 
geen begeleiding plaatsvindt.
Bewust wordt er niet aan (contact)oefeningen 
of warming-ups gedaan.
Niks moet, alles mag. Danservaring is niet 
nodig.

Via de Spotify-afspeellijsten kun je de muziek 
van vorige ochtenden beluisteren (google op 
spotify, harrylinde, en ga naar 'openbare 
afspeellijsten').

Harry Linde, EigenWijzeDans

Volgende datum is 13 mei.

Verder informatie te vinden op: Facebook 
https://www.facebook.com/eigenwijzedans/eve
nts of ga naar www.eigenwijzedans.nl.

mailto:edithenjohan@gmail.com
http://www.eigenwijzedans.nl/
https://www.facebook.com/eigenwijzedans/events
https://www.facebook.com/eigenwijzedans/events


Wie vraagt er wat op de site?

Annemieke: vervoer voor konijnenhok. 
Bob: geschiedenis-liefhebber.
Edith: een energiekosten-metertje. 
Else: braamstruik-stekjes.
Gerrie: autoradio.
Ina: een biertafel-lakker.
Judith: schilderhulp.
Martijn: spelers voor Colonisten v. Cathan. 
Ruud: een massagemodel.
Wanja: zwerfkeien.  

Kringlooptocht 2 mei:

Om 08.30 uur zijn wij, Wanja, Edith en 
Suzanne, naar vier kringloopwinkels gegaan. 
Eerst via de A28 naar Meppel. Daar kwamen 
we gelijk bij een gezellig en, niet onbelangrijk, 
groot "kringloopkasteel". 

Daarna dwars door het mooie landschap 
(boerderijen en bos) en met mooi weer 
gecrosst naar kringloopwinkels in Balkbrug en 
Dedemsvaart. Tussen door koffie en croissant. 
Welke schatten hebben we gevonden? Edith 
vond een compleet Marjolein Bastin servies, 
Wanja een goed boek en Suzanne de gezochte
mini loco. 
Top tocht. Op naar herhaling! Suzanne.

Kindervrijmarkt 

Aanstaande zaterdag is er in Assendorp bij het 
Azaleapark (tussen Anjelierstraat en Tulpstraat,
dat speeltuintje) een kinder vrijmarkt. Kinderen 
mogen hun kleedje met spulletjes of lekkere 
cupcakejes oid uitstallen van 10.00 - 13.00

Volwassenen zijn natuurlijk van harte welkom 
om lekker te komen struinen en shoppen.

 Helaas kun je niet bij iedereen duiten 
inwisselen voor spulletjes, alleen bij ons in het 
oranje verkooptentje mag dat wel. 
(Vraag het dan even aan ons hoeveel duiten 
iets kost - de papa of mama, want de kinderen 
zullen er niets van snappen :-)
Groetjes Edith

Agenda :

Datum  Tijd     Activiteit               Advertentie
 7/5 10.00 Kindervrijmarkt Edith
 13/5 10.00 EigenWijzeDans Harry1
 21/5 10.00 Pimp & Herstel Lotte

Kringloop 
 21/5 20.30 EigenWijzeDans Harry1
 22/5 13.00 Kledingruil Gerrie
 27/5 10.00 EigenWijzeDans Harry1

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

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


