JANUARI / FEBRUARI 2019

WIJdames

NIEUWSBRIEF

Januari / Februari
2019
Zaterdag 20 januari:
Zaterdag 5 januari:
WIJgoesHRH#
Nieuwjaarsreceptie
Wie wil, kan aansluiten bij WIJ, om
samen het nieuwe jaar vrolijk in te
zetten tijdens het nieuwjaarsfeest
van HRH.

WIJ Winterrevue@VLF
WIJ nodigt vrienden, familie en
sympathisanten uit om samen te
toasten op het nieuwe jaar!
Voor deze speciale gelegenheid
trakteert WIJ op allerlei winterse
lekkernijen.
Zoals altijd, inkom gratis!

Zaterdag 26 januari:
WIJgoesSPARKLE
Naar goede traditie gaat WIJ naar
Sparkle in de Vooruit, SintPietersnieuwstraat 23, Gent
WIJ verzamelt (binnen) aan de

Opgelet! Dit jaar gaat het feestje
door in De Roma, Turnhoutsebaan
286, Borgerhout.
We verzamelen om 20.30 u aan de
ingang (binnen) van De Roma.

ingang om 22.30 u (na de show).

Inkom gratis!

Deze nieuwjaarshappening@VLF
is de place to be om op een zondag
samen te genieten van een heerlijk
ontspannen sfeertje en leuke
dansmuziek.

Tickets & info:
www.sparkle-event.be
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Zaterdag 9 februari:
Live Love (Message) Party

Locatie: JC Den Eglantier,
ZIllebekelaan 6A, Berchem

Op zaterdag 9 februari 2019
neemt WIJ haar aanloop naar
Valentijn met deze fijne Live
Love (Message) Party waarbij
we vriendschap, liefde en het
leven vieren!

Zondag 24 februari:
WIJgoesBOWLING
WIJ gaat opnieuw bowlen!!
Aanvang: 15.00 u
Verzamelen om 14.45 u.

SAVE THE DATE
Zondag 10 maart:
Meditatietechnieken

Workshop

Zondag 30 maart: WIJgoesVreak
– Mixed Kebab

Try it, you will strike it!
Meedoen is belangrijker dan
winnen!
Bijdrage: €5 per persoon per
spel (drank niet inbegrepen).
Schrijf een leuk berichtje aan je
beste vriendin(nen), secret
crush of verre onbekende
toekomstige vriendin(nen) en
wie weet krijg je wel post terug!
We delen ook armbandjes uit.
Kies je kleur en vind je match:
Geel: Single
Roze: In relatie
Blauw: Niet op zoek
Rood: Verliefd
Ook ditmaal geven we er graag
een lap op met jullie op de
beats van DJ Kat en DJ Digna.
Spread the word! Dit wordt een
fantastisch feestje!
Deuren gaan open om 21.30 u.

Graag vooraf inschrijven via email zodat we weten hoeveel
banen we nodig hebben:
wijdames@yahoo.com.
Locatie: Antwerp Bowling,
Blancefloerlaan 181, 2050
Antwerpen.

WIJdames
WIJ verwelkomt alle vrouwen die (ook)
van vrouwen houden.
WIJ wenst ontmoetingen te stimuleren
tussen vrouwen die (ook) van vrouwen
houden.
WIJ wil graag een zinsvolle
vrijetijdsbesteding aanbieden aan
vrouwen en hun gezinnen via cultuur‐,
educatieve, sport‐ en
ontspanningsactiviteiten.
WIJ vraagt geen lidgeld.
Website: www.wijdames.be

De eerste 30 dames krijgen
gratis een Live Love Potion!

E‐mail: wijdames@yahoo.com

Inkom: 6€

Adres: Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Tel: 0476 34 66 19

