Nieuwsbrief - vrouwenfeesten feb 2019
VALENTIJNS-EDITIE
Als er 1 editie is waar we erg naar uit kijken dan is het de Valentijnseditie op zondag 17
feb in Utrecht
Met het grote complimentenbord, speeddaten voor wie zich daarvoor heeft opgegeven,
de gratis loterij, veel, heel veel vrouwen en de aangepaste versiering maken dat het
oprecht een roemruchte editie is. Dan heb ik nog niet eens gesproken over onze DJ’s
die er een heerlijk feest van maken. Hofman heeft een ruime dansvloer ennnn je kunt er
een hapje eten.
De valentijnseditie is HET feestje voor setjes en singles
De Valentijnseditie wordt druk bezocht. 60% van de feestkaarten zijn ondertussen
verkocht en alle plekken voor het speeddaten zijn bezet. Bestel dus je kaarten op tijd
want misschien raakt deze editie uitverkocht.
Voor het Speeddaten hebben we geen plek meer. 24 vrouwen gaven zich enthousiast
op voor het speeddaten, dat we dit jaar serieus aanpakken en zal plaatsvinden in de
verwarmde buitentent. Onder leiding van een heuse host (miss dear Diana) gaan de
dames in 2 groepen Speeddaten. Ga jij je Valentijn ontmoeten dit jaar ? De deelnemers
van het speeddaten krijgen voor zondag nog even een aparte email.
Zorg dus dat je kaarten hebt. We zullen nog 40 kaarten overhouden om aan de deur te
verkopen.
Kaarten kun je bestellen via de achteromroute (stuur even een mailtje als je wil weten
hoe dat werkt) of via de website www.twinparties.nl
Kaarten kosten 8 euro
Datum zondag 17 feb 2019
Aanvang 17:00 - 22:00 uur
Cafe Hofman - Janskerkhof 17a - Utrecht
Kaarten www.twinparties.nl
Let op het wordt een drukke editie dat wellicht uitverkocht raakt
Cafe Hofman is goed te bereiken. Vanaf het centraal station is het goed beloopbaar
Bussen: uitstappen op het Janskerkhof
Parkeren in de buurt is (voor centrum begrippen) goed te doen .
Wij kijken natuurlijk weer uit naar jullie komt ;-)
Met feestelijke groet
Brenda

