Nieuwsbrief april 2018
APRIL DOET WAT ZE WIL
We hebben de voorjaar in het hoofd !! en dus deze maand 3 feestjes. Komend weekend is
het helemaal bal want dan hebben we op zaterdag een groot feest in Cafe Crea Amsterdam
en op zondag weer een heerlijke editie van TWINparties in cafe Hofman Utrecht. Voor de
13e keer oprij sluiten we april af met de nacht der nachten in het pittoreske Utrecht met
KRIJG;Tkoningsnacht in de U-BAR van de Bodytalk.
Zaterdag 14 april THIS=US in de muziekzaal van Cafe Crea Amsterdam.
Op zaterdag 14 april is de eerste Amsterdamse editie van THIS=US, natuurlijk in de
muziekzaal van Cafe Crea aan de Nieuwe Achtergracht 170. Met DJ Nicky Drummond en
Helene Lepage wordt het een heerlijk feestje.
Hiermee is er een einde gekomen aan TWINparties XXXL in cafe Crea (Schrap deze in je
agenda en maak plaats voor THIS=US op 14 april de daaropvolgende data komen nog)
Eigenlijk verandert er niets als behalve de naam, de dag en het tijdstip. Natuurlijk zijn onze
fijne DJ's er ook weer bij en hopen we dat jullie hier net als wij reuze blij mee zijn.
TWINparties is altijd op zondag en dat blijft zo. Voor TWINparties Amsterdam zoeken we een
andere ruimte. (cafe crea is echt te duur op zondag) TWINparties Utrecht blijft ons favoriete
stekkie en ook voor Rotterdam en den Haag zijn we opzoek. Ook Eindhoven komt met
THIS=US of TWINparties weer terug.
THIS=USevents
www.this-is-us-events.nl
https://www.facebook.com/events/311602306032436/
Crea - Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
Aanvang 20:00 uur - 01:00 uur
Entree 10 euro

Zondag 15 april TWINparties Utrecht in Hofman Cafe
Op zondag is het weer tijd voor een populaire editie van TWINparties Utrecht. Daar is een
ruime dansvloer, je kunt er een hapje eten en natuurlijk zijn onze DJ’s Helene Lepage en DJ
Sandra weer in da House. TWINparties Utrecht is zeer de moeite waard en is altijd lekker
druk bezocht.
TWINparties
www.twinparties.nl
https://www.facebook.com/events/230769254155320/
Cafe Hofman - Janskerkhof 17a Utrecht
Aanvang 17:00 uur - 22:00 uur
Entree 7 euro
Donderdag 26 april Koningsnacht in Utrecht (Gratis)
Op donderdag 26 april 2018 vieren we voor de 13e 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.
KRIJG’Tvrouwenfeesten is er super trots om dé vrouwen ontmoetingsplaats van Utrecht te

zijn. We nodigen jullie dan ook dit jaar weer uit om naar de U-Bar. Binnen is het besloten tot
01:00 uur en dus exclusief voor vrouwen, buiten is er ruimte voor iedereen. We beginnen om
20.00 uur (de vrijmarkt begint om 18.00 uur)
www.vrouwenfeesten.nl
https://www.facebook.com/events/525879731124540/
U-BAR (werf onder de bodytalk)
Oudegracht 64 Utrecht
Aanvang 20:00 (vrijmarkt start om 18:00 uur) Tot 01:00 uur exclusief voor vrouwen)
Entree = Gratis
TRAVEL WOMEN
Kijk voor de reizen van Travel Women op www.travelwomen.nl
Vergeet daarbij niet ook te kijken naar de festivalsreizen naar Lesbos (mei en september) en
Portugal (juli) en het kitesurfweekend in Zeeland (13 t/m 16 juli)
KITSURF KAMP 2018 Zeeland (13 t/m 16 juli)
Ga mee naar een prachtige locatie direct aan het water in Brouwersdam in Zeeland. Een compleet
verzorgd lang weekend met 3 overnachtingen in comfortabele 4p en 6p beachlodges en in 2p- of
meerpersoonskamers met balkon en uitzicht over het water.
Met lessen, clinics en materiaal op maat. Betaal je lessen alleen voor de dagen dat het ook écht
waait.
Waait het niet dan is lessen niet mogelijk en hoef je dus niet te betalen. Wil je ttoch de cursus
afmaken dan kun je op een later moment voor hetzelfde tarief de cursus vervolgen (afspraken in
overleg).
No wind? No problem! Dan gaan we een sup-tour maken, surfen, zwemmen, powerkiten of zonnen
terwijl andere meiden over de dam cruizen op één van de Osprey longboards.

Travel Women - www.travelwomen.nl
Marleen Baerveldt (marleen@travelwomen.nl)
06 4225 4001
Feestelijke groet en geniet van de aprilmaand ;-)
Brenda

