NIEUWSBRIEF MAART 2019
Zondag 17 maart is er weer een TWINparties in Utrecht.
Maart roert haar staat, en wat voor een staart. Reden genoeg voor een feestje :-)
Wat een geweldige edities hebben we dit seizoen gehad, nog nooit was het bezoekers
aantal zo hoog. Dank jullie wel daar voor !!. Aanstaande zondag dus weer zo’n fijne editie.
Natuurlijk zijn onze DJ’s er weer en kunnen we uitgebreid dansen op de gevarieerde muziek.
In Cafe Hofman kun je ook een hapje eten, er is een ruime dansvloer en veel, vooral veel
gezelligheid.
We starten om 17:00 uur en stoppen om 22:00 uur.
De entree is 8 euro. Kaarten zijn te koop aan de deur, maar ook via de achteromroute en via
de website.
Wij kijken er daaruit jullie weer te zien !! tot zondag 17 maart.
TWINparties Utrecht 17 maart
Cafe Hofman, Janskerkhof 17a
Aanvang 17:00 uur - 22:00 uur
Entree 8 euro
Parkeren is in de omgeving voor stadse begrippen goed te doen.
Hofman is op loop afstand van het station
NEXT EDITION TWINPARTIES 14 april !!!!
KONINGSNACHT
Op donderdag 26 april 2018 vieren we voor de 14e keer op rij “het feest der feesten”.
KRIJG’T organiseert dan het meest bijzondere en besproken feest van het jaar. Honderden
vrouwen weten dan de weg naar de U-BAR te vinden om met elkaar te proosten op onze
Koning en zijn prachtige vrouw, elkaar te ontmoeten, te dansen, gek te doen, de nodige
drankjes te drinken om vervolgens weer verder te struinen over de vrijmarkt.
Geweldig vinden we het om al Jaren het enige vrouwenfeest (en nog gratis ook) tijdens
koningsnacht te zijn ;-)
https://www.facebook.com/events/627593574345377/
KRIJG’T vrouwenfeesten: Koningsnacht
26 april 2019 Aanvang 20:00 uur - 01:00 uur
DJ MissT U-BAR (onder de Bodytalk) Oudegracht 64 Utrecht
Travel Women
Travel women organiseert op 14 april weer zo’n leerzame en leuke Powerkite clinic. Dit keer
bij Katwijk aan Zee. Heb je interesse of wil je je aanmelden ? -> marleen@travelwomen.nl
Dit jaar staat er ook een stedentrip naar Lissabon (Portugal) op het menu van 19 t/m 26 april
Maar natuurlijk ook de Spring Holiday naar Lesbos (16 t/m 30 mei) en het beroemde
Lesbisch Festival van september op Lesbos (5 t/m 19 sept). In juni, ja je leest het
goed….gaat Travel Women naar Tel Aviv !!!!. Jullie kunnen dan de bijzondere Gay Pride
aldaar bezoeken maar nog veel meer cultuur snuiven. In juli is er ook weer het drukbezochte
kitesurf kamp in Zeeland (5 t/m 8 juli). Je leest het, een zomer vol vakantie en reisplezier. Wil
je informatie of je wil je ergens voor opgeven ? -> marleen@travelwomen.nl

