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TWINparties XXXL AMSTERDAM 5 FEB 2017
Aanstaande zondag 5 feb is de tweede editie van de nu al populaire XXXL editie van
TWINparties. De eerste editie op 8 januari ging veel belovend van start. 300 vrouwen op een
prachtige lokatie. Cafe Crea aan de nieuwe Achtergracht vinden jullie geweldig !! Een ruime
dans zaal en een grote gezellige bar. Tijdens de komende editie op zondag 5 februari staat
DJ Bo Monde en DJ Helene achter de DJ booth en is er een Live optreden van Josje van
Zanden with Friend in de Loungebar. We hebben er super veel zin is. Voor dergelijke grote
edities heb ik jullie hulp nodig bij het welven. Like en deel zoveel je wil je aankondigingen
op Social Media en nodig ook je vriendinnen uit.
Dit keer zijn er wel broodjes, tosti’s en soep verkrijgbaar !!
Aanvang: 17:00 tot 22:00
Naam Lokatie: Cafe Crea
Adres: Nieuwe Achtergracht 170
Kaarten: kosten 10 euro
Website: www.twinparties.nl
Verkrijgbaar aan de deur, via de website en de achterom route (als je niet weet hoe dat
moet, stuur even een mailtje)
NEXT EDITION is 5 maart met DJ Dees en DJ Miss T (Sandra Khouw)

TWINparties Utrecht de Valentijnseditie 12 februari 2017
Het is misschien wel de leukste (ze zijn allemaal leuk) editie van TWINparties Utrecht. De
valentijnseditie. Met kanootjes en Speedddaten (dat speeldagen moet je niet te serieus
nemen ;-) en het grote complimenten-bord. Hilarisch en super gezellig.
Cafe Hofman is een hele fijne lokatie. Je kunt er een hapje eten, er is een ruime dansvloer
en veel, heel veel gezelligheid. Met DJ Helene en DJ Dees wordt het natuurlijk ook een wel
heel leuk feestje.
Aanvang: 17:00 tot 22:00
Naam Lokatie: Cafe Hofman
Adres: Janskerkhof 17a Utrecht
Kaarten: kosten 7 euro
Website: www.twinparties.nl
Verkrijgbaar aan de deur, via de website en de achterom route (als je niet weet hoe dat
moet, stuur even een mailtje)
NEXT EDITION is 23 April met DJ Dees en DJ Helene

VOORAANKONDIGINGEN
TWINparties ROTTERDAM 19 maart. Yessss we donna do it. Op 19 maart is de eerste
TWINparties in Rotterdam, cafe Loud met het DJ Duo the iPotjes
HOUSEWIVES is een nieuw initiatief en speciaal voor de muziekliefhebbers van HOUSE
muziek. Gewoon een lekker avondje met DJ Sunrise en DJ B17 op een nieuwe lokatie OCCII
aan de Amstelveenseweg 134 (op de hoogte van het Vondelpark) Hoort en zegt het voort !!
De eerste editie is op zaterdag 25 maart om 22:00 uur
DUTCH WOMEN in CONCERT !!! ja je leest het goed. we gaan concerten organiseren waar
vrouwen in het middelpunt staan. bij 1000 like op FB gaan we starten met plannen.
Dussssss like de pagina van DWiC en maak duidelijk dat je dat leuk vindt.

TRAVELWOMEN.NL
LESBOS
Meifestival is in 2017 van 20 mei t/m/ 3 juni (meerdere vertrekdata zijn mogelijk)
September festival is in 2017 van 9 t/m 23 september (meerdere vertrekdata zijn mogelijk)
Ga mee en geniet van al het moois, al het leuks, het verrassende, het bijzondere de zon, de
zee, het strand en het plezier. Foto’s kun je op de pagina van Travel Women op FB vinden
en natuurlijk op de website www.travelwomen. Even bellen voor informatie kan natuurlijk
ook. Boeken doe je voor deze reis bij Travel Women. (030-2317272
Het Lesbos Spring Festival is een productie van Travel Women Events in samenwerking
met lokale ondernemers in Skala Eressos.

Heel veel plezier alvast op onze feesten !!
Met feestelijke groet
Brenda

