6 december aankondiging wintefeest 2013

26 maart 2013
De nieuwe Oyez, oyez is digitaal (als PDF) verstuurd. In
deze uitgave de ALV-stukken en onder andere de beloofde
recepten van het afgelopen winterfeest.
Als het goed is hebben alle leden en begunstigers de Oyez,
oyez ontvangen maar het kan natuurlijk dat er ergens iets
mis is gelopen. Heb je nog niets ontvangen controleer dan
of het bestier op de hoogte is van je juiste email-adres. Bij
de laatste cronike zat een ledenlijst met alle bij ons
bekende gegevens.
Je kan de Oyez, oyez opvragen bij het bestier door een
berichtje te sturen naar:
Canselier@dielanden.nl dan krijg je 'm alsnog toegestuurd.
Met vriendelijke groet,
Margje
canselier

Maart 2013

Het winterfeest is weer achter de rug en het was een gezellige boel met leuke muziek op een
geweldige locatie. Binnenkort zijn een aantal van de recepten te lezen in de komende Oyez,
Oyez.

Pinkstermaandag gaan we wat moois neerzetten op dezelfde locatie en op zondag houden we
er onze jaarlijkse ALV. Oproep dus om dat weekend vrij te houden in je agenda en met alle
LHO-ers massaal aanwezig te zijn!

1/3

6 december aankondiging wintefeest 2013

Met vriendelijke groet,
Margje
Canselier

Januari 2013
Op het moment zijn we hard bezig met de site weer up to date te krijgen. Zo is de evenementen
kalender weer bijgewerkt. Dus ben je benieuwd op welke evenementen voorlopig te vinden
zijn? Kijk dan in de evenementen kalender!
Heb jij nog een evenement waar je naar toe wilt? Of waarvan je vindt dat wij daar zouden
moeten zijn? Laat het ons weten!
Tevens hebben we opnieuw een mooie cronike kunnen samenstellen. Deze is naar de leden
onderweg.

Met vriendelijke Groet,
Jantine
Seneschalk en Hofmeester

December aankondiging wintefeest 2013
Beste Leden,

De winter neemt zijn intrede. Het wordt telkens kouder en kouder, nog even en de wereld is
weer wit. Tijd dus voor een aankondiging van het winterfeest 2013.

Dit jaar heb ik het Huys Dever in Lisse bereid gevonden ons onderdak te verlenen in het
weekend van 23 februari aanstaande. Er is overeen gekomen geen kosten hiervoor te betalen,
wel staat er tegenover dat we met Pinksteren, nationale kastelen dag, terugkomen.

’s Middags bestaat het programma uit een workshop handboetseren en een rondleiding door
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het huys en ’s avonds gaat lekker eten, muziek en gezelligheid!

Overnachten is mogelijk in het kasteel. Wel dient U hiervoor zelf een matje en slaapzak mee te
nemen. De volgende dag zal na het ontbijt het feest weer worden opgeruimd en zal ieder weer
zijnsweegs gaan.

Verdere informatie vind je op de LHO yahoo groupmail, mocht je deze niet ontvangen hebben,
mail mij dan: welalub@gmail.com

Kom je ook?

We gaan er een gezellig feest van maken met zijn allen,

Met vriendelijke groet,

Uw Hofmeester,

Jantine Lubbers
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