Nieuwsbrief 2 november 2016
Het wordt weer een feestelijke periode.
VRIJDAG 11 NOVEMBER THIS=US ROTTERDAM
THIS=US Rotterdam gaat een hele leuke en naar verwachting lekker drukke
editie tegemoet in ROTTERDAM. Samen met cafe LOUD gaan we LOS in club
FERRY. De mannen gaan die avond naar LOUD, grappig he ? Dus, kom naar
THIS=US goes LOUD op 11 november. Uiteraard Women Only en met DJ B17
en Miss Sunrise. Kaarten zijn te bestellen via de website, via de achteromroute
(als je niet weet wat dat is stuur dan een bericht) en vanaf dit wekend in LOUD
en club FERRY aan de bar. Tot vrijdag 11 november
TWINparties je weet wel het verrassend leuke feestje op de zondag, groeit en
bloeit !!
TWINparties EINDHOVEN 4 december 2016,
na een geweldige nieuwe start in Eindhoven is de eerstvolgende editie al weer
in aantocht. Zondag 4 december TWINparties EINDHOVEN dus. Met hapjes,
leuke DJ’s en veel, heel veel Brabantse gezelligheid.
TWINparties UTRECHT 18 december 2016
is er weer met de populaire KERST EDITIE. Het zogenaamde “Kerstmutsen
BAL” Dat wordt echt weer heel Leuk !!
TRAVEL WOMEN 6 november 2016
Zin in een middag Powerkiten met professionele kites op het strand van
IJmuiden?
Powerkiten is voor iedereen…
Combineer een heerlijk dagje strand met een powerkite clinic verzorgd door
GINGER BOARDSPORTS en ervaar de krachten van de wind. Vlieg veilig en
rustig met één van de verschillende foil kites. Of laat je voortslepen door een
grote powerkite als je durft en dan maak je misschien wel je eerste sprong!
Wij hebben het nieuwste materiaal in allerlei maten en je kunt het zo gek
maken als je zelf wilt.
De clinic op zondag 6 november 2016 is van 12:00 - 14:00 uur, daarvoor moet
je dan om 11:30 uur aanwezig zijn op het strand van IJmuiden.
Gratis parkeren
De kosten zijn 10 euro p.p. inclusief gebruik materiaal.
Met groet
Brenda & Marleen

