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Veendam, 12 februari 2019

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van LasGroepNoord, die zal worden gehouden op:

DONDERDAG 7 maart 2019
Tijd : 19:30 uur
Plaats : bij Familie Distilleerderij Hooghoudt in Groningen
Adres : Hooghoudtstraat 1, 9723 TG Groningen
LasGroepNoord heeft weer een unieke locatie kunnen regelen waar de jaarvergadering wordt gehouden.
Deze keer gaan we naar het welbekende Hooghoudt. Familiedistilleerderij sinds 1888. Hier wordt u
meegenomen in de wereld van jenever en de wereld van Hooghoudt.
Wat gaan we doen?
Na het kopje koffie beginnen we met de jaarvergadering en aansluitend om circa 20:00 uur een
schitterend verhaal over jenever en een korte film. Daarna worden we in groepen rondgeleid langs de
productie en unieke distilleer-methodes. Ook kan er nog wat worden geproefd aan de bar onder het genot
van een stukje kaas en worst. Na het proeven is er nog de gelegenheid om lekkere dranken te kopen in het
Hooghoudt winkeltje.
Ook uw partner is deze avond, zoals gebruikelijk, van harte welkom.
Plannen voor 2019.
Onze plannen voor 2019 liggen ook al weer klaar. Zoals gebruikelijk maken we dit op de jaarvergadering
bekend. Het bestuur van LGN is wederom weer enthousiast over de plannen en dat wat allemaal staat te
gebeuren. Onze coördinator activiteitencommissie zal u presenteren wat we zoal gaan doen en wanneer!
Opgave per mail naar lasgroepnoordinfo@gmail.nl en graag laten weten of u alleen komt of met uw partner?

Tot ziens op donderdag 7 maart 2019 bij Hooghoudt Groningen

Met vriendelijke groet,
Bestuur LasGroepNoord

Ps. Vriendelijk verzoek van het bestuur aan de leden van LGN om uw e-mail adres door te geven via lasgroepnoordinfo@gmail.nl
zodat we u in het vervolg de uitnodigingen per e-mail kunnen toezenden.

