D e X en i a N i euwsb r i ef v ersch i j n t i ed er k wartaal en is b ed o eld o m u o p d e

te k st Xenia • vo r mge vi ng De Boekenmakers

h o o gt e h o ud en va n d e o n t wi k k el i n gen ro n d o m h e t h o spi ce .

xenia hospice ok tober 2010

5

|n i e uws b r i e f

In deze nieuwsbrief:

Sponsorbijdragen

• Xenia-concerten
bij café Olivier

Heel hartelijke dank aan klanten van Yasmins Haarstudio

• Nieuw onderkomen
• Voorstelronde:

in Leiden. Ze hebben gezamenlijk een bedrag van 335
euro geschonken.
Centrum Seksuele en Relationele Gezondheid,

Voor informatie kunt u terecht bij

te Voorschoten.

Jacqueline Bouts 06-53812739

Cécile Bouts

• Chris aan het woord

Ter ere van 15 jarig bestaan Aannemersbedrijf
Rob Lagerberg Leiden

De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2011

Haan Airco , Leiden

Van de redactie
Zoals we in de vorige nieuwsbrief

Particuliere donaties:

al konden melden is de Xenia-trein

• Ballonnenwedstrijd ter ere van de

goed op de rails gezet. Het bruist

50 geworden Karin Hammerstein-

en borrelt van de activiteiten en in

van Alpen, Leiden

Leiden en omstreken begint Xenia

• Mw. S. Slootweg, Leiderdorp

een behoorlijke naamsbekendheid

• Fam. Geeraets-Filemon, Leiden

te krijgen. Ook melden zich nog we-

• Mw. C. Toret, Voorschoten

kelijks mensen aan die op de een of

• Mw. M. Spiering,Leiden
• Hr. Aniba, Leiden

bezoek onze website:
www.xeniahospice.nl

• Mw. W. Klinkenberg, Rijnsburg

andere manier graag een steentje
willen bijdragen aan de totstandkoming van Xenia; de lijst van betrokkenen wordt steeds groter. In

Allen hartelijk dank...

de vakantieperiode lag het werk
eventjes stil en kon er door alle betrokkenen even op adem gekomen
worden. In augustus kwam de trein

Uw gift is van harte welkom op

weer op gang en vonden 4 Xenia

rekeningnummer 11.40.56.803, t.n.v.
Stichting Vrienden van Xenia Hospice

concerten plaats in de binnentuin
van Belgisch café Olivier.
In deze nieuwsbrief zijn alle feiten
en gebeurtenissen weer voor u op

Postadres Fitterstraat 26 | 2321 PK Leiden | T +31 (0)6 53812739 | E info@xeniahospice.nl | www.xeniahospice.nl
KVK 27340782 | BTW NL 8206.32.375 | Rabobank 11.40.56.803

een rij gezet.

Xenia-concerten
bij café Olivier
In de maand augustus stonden de zaterdagmiddagen in het teken van de Xenia concerten. Samen met Belgisch Café Olivier en het Leids Vrijetijds Centrum (LVC), organiseerde Xenia op 4 zaterdagen concerten met als doel de
naamsbekendheid van Xenia te vergroten. Daarnaast werd ook gevierd dat
we straks gehuisvest zullen zijn in de Kloosterpoort en hiermee buren gaan
worden van Olivier! De optredens vonden plaats in de prachtige binnentuin
van Olivier. Het eerste optreden was dat van de Leidse zangeres Roos Jonker.
Ondanks de regen was de sfeer warm en de entourage navenant. De muziek
was prachtig! Omlijst door DJ. Coen en de Wicked Jazz Sound dj’s, was het,
ondanks de regen en de matige opkomst, een heerlijke middag/avond. De
tweede zaterdag was ingeruimd voor 3 bands. Van zacht tot (heel!) hard was
er voor iedereen iets van zijn of haar gading. Er waren optredens van Diona
Fox & her Ragdolls, Hotel Wazinsky en the Secret Umbrella. Miguel danste
voor bezoekers; het weer was goed en er viel veel te genieten. Ook de derde
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Huisvesting in pand
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