Activiteit

Chambres de LETS

LETS-groep
Doelstelling

LETS-Gent vzw - 40 stropkes/uur
Een gezellige en ludieke bijeenkomst.
Zichtbaar maken van talenten.
Alle leden, kunnen deelnemen na inschrijving. De fietstocht is
beperkt tot 15 leden. Het etentje nadien staat voor het ruimer
LETS-publiek open: voorbeeld tot 40 leden.
Bij letsers thuis of in een zaaltje.
Jaarlijks.
Een fietstocht langs een aantal letsers die hun huis openstellen
en hun “talenten” demonstreren: een weefgetouw, een verhaal
over en een bezoek aan een huis-met-geschiedenis,
stemtraining, een optreden met zang en gitaar, een gezellige
babbel met koffie, thee en zelfgebakken taart, het leren kennen
van de kruidentuin, enz.
Daarna wordt er afgesloten met een etentje dat door één of
meerdere letsers bereid is.
12u45 bijeenkomst met alle fietsers.
Fietsen door Gent en randgemeenten.
Bezoek aan een zestal letsers.
18u30 etentje met alle deelnemers.

Doelpubliek

Plaats
Frequentie
Omschrijving

Timing

Organisatie
Voorbereiding
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Medewerkers
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Oproep voor leden die hun talent, vaardigheid of iets
bijzonders willen tonen.
Oproep aan leden: iemand of enkelen die de maaltijd
willen bereiden.
Oproep en uitnodiging voor het gebeuren zelf.
Uitstippelen fietstocht – afspraken met deelnemers.
Reservatie zaaltje.
Klaarzetten zaaltje.
Coördinator.
Catering (drank, indien niet aanwezig).
Iemand die fietstocht organiseert en leidt.
Een of meerderen die zaaltje en samen met kok(kin)
maaltijd klaarzetten.
Deelnemers die achteraf opruimen, afwassen e.d.

Waardering in
Leden die hun huis openstellen en iets “tonen”: 40
LETSstropkes.
eenheden
Kok(kin): ingrediënten in euro’s, tijd in stropkes.
Middelen
De kosten voor het etentje (ingrediënten in euro’s) worden
gedeeld door het aantal aanwezigen, stropkes worden door
LETS-Gent zelf vergoed. De drank is op eigen kosten.
Extra
Niet te veel bezoekjes op één namiddag.
De timing in het oog houden.
Voor vragen
e-mail: info@letsgent.be
website: http://www.letsgent.be/
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Letsers op bezoek bij letsers:
een leuke, verrijkende fietstocht door Gent.
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