
Nieuwsbrief januari 2016.

Nieuws uit het bestuur.

Door ziekte is een aantal dingen blijven liggen. 
Excuus als jouw vraag hierdoor vertraging 
opgelopen heeft!  We doen ons best om ze zo 
snel mogelijk weer op te pakken.

We zijn bezig om de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) voor te bereiden. Deze zal 
in maart plaats vinden. De datum is nog niet 
bekend. Zodra we meer weten, volgt een 
uitnodiging. 

Nieuws uit de vereniging.

Verschillende leden zijn hard aan de weg aan 
het timmeren. Hier drie voorbeelden. 
Meer informatie vind je in de advertenties van 
de leden op de LETS-website. 

Harry1 organiseert elke twee weken EWD:

 

 

Nieuw is dat hij op 30/1 een dansavond in twee
zalen organiseert. In zijn advertentie kun je o.a.
lezen:

“de hele avond afwisselen tussen twee 
danszalen. 
Zaal 1 Wereldmuziek (originele) en 1000-en-1 
andere stijlen en geluiden, met veel ruimte voor
verstilling, die je hart kan raken. 
Zaal 2 Doorlopen steviger uptempo, zoals de 
bekende expressieve dance, rock/pop, om 
helemaal uit je dak te gaan. 
Voor vroege vogels is de entree tot 21.00 u 5 
duiten. Daarna 7 duiten.”

Martijn organiseert op 19 februari een 
huiskamerconcert in Westenholte.
Rogier Pelgrim, singer-songwriter komt om 
20:00 uur een concert geven. 

Hij speelt creatieve liedjes en was onder 
andere te bewonderen in het programma 'de 
beste singer-songwriter van Nederland'. 

Voor LETS-leden is de toegang 15 Duiten. Dit 
is inclusief koffie/thee en na afloop een drankje.
Graag van te voren opgeven, want er is 
beperkt ruimte. 

Eetgroep.

Vanavond (24 januari) hadden we weer een 
avondje met onze eetgroep. Deze keer had 
Gerrie lekker gekookt :) Ik heb foto's gemaakt.

De volgende keer gaan we eten bij Marjon op 
zondag 28 februari a.s. Mochten er nog 
mensen zijn die een keer willen mee komen 
eten: dan horen we dat graag.  Groet, Juanita. 



KLETS-café. 

Bob heeft de griep. Helaas gaat daardoor het 
geplande kLETS-café deze maand niet door.  

Tip van de maand: 

Er wordt op de website allerlei lekkers 
aangeboden, zoals:
Warme kruidcake van Annelies1
Zelfgemaakte appelmoes (ook Annelies)
Stoofpeertjes uit de diepvries, Fruitijs en 
Bramenjam – alledrie van Suzanne.

Om het in / op te doen te doen bieden 
Gerrie een etagere aan,
heeft Helena een olie/azijnstel over en
kun je via Lotte een diepvries overnemen!

Agenda.

Datum  Tijd        Activiteit             Advertentie

30/1  20.30 u.  EigenWijzeDans     Harry1
05/2 10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
19/2 10.00 u.  EigenWijzeDans     Harry1
19/2 20.00 u.  Concert Martijn
28/2 avond    Eetgroep Marjon

Deze maand is er geen kLETS-café!

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan 
ingestuurd worden tot 22 januari 2016. 
Redactieadres: nieuwsbrief@letszwolle.nl. 


