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FemtasticPink Nieuwsbrief juli 2017

Voor vrouwen die van vrouwen houden

Het is ZOMER!!!
Beste Ellen
Op zondagmiddag 16 juli gaan we weer een gezellige middag organiseren.
Programma:
• 13.30 u tot 14.00 u. Inloop met koffie of thee
• 14.00 u tot 15.00 u. Film
• 15.00 u. tot 16.00 u. Bij mooi weer heerlijk buiten zitten met een drankje en voor
de sportievelingen onder ons pinkpongen of badminton.
• 16.00 u. tot 17.00 u. Dansen
• 17.30 u. tot 19.00 u. Samen eten en samen opruimen
Film
Deel 3 van seizoen 1. Dus daar waar we de vorige maand gestopt zijn.
Dansen
Dansen op ‘oud van goud’, disco, stijldansen, rock en roll met DJem
Samen eten
De maaltijd is altijd weer een verrassing en altijd vegetarisch!
Entree:
Locatie:

Hele middag € 8, alleen film € 3, alleen dansen € 3, alleen mee-eten € 3.
Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10,
Bij vragen bel Han 06 23 11 96 00 of e-mail: han@femtasticpink.nl
gratis parkeren

UitgaansTip
Vondelpark Openluchttheater
vrijdag 7 juli: JULIDANS AT THE PARK
Julidans is het internationale festival voor hedendaagse dans. Het festival toont de grote
meesters en de enfants terribles van de hedendaagse dans.
zaterdag 8 juli: KLASSIEKE MUZIEK
JAMES OESI & ANDREW WRIGHT
De van oorsprong Zuid-Afrikaanse contrabassist James Oesi (bekend van Vrije Geluiden en
Podium Witteman) en Amerikaanse pianist Andrew Wright ontmoette elkaar tijdens de
Conservatoriumstudie in Den Haag en spelen sindsdien samen. De muzikale zielsverwanten
spelen bijzondere bewerkingen van klassieke muziek van onder andere Bach, Rachmaninov en
Strauss.
zondag 9 juli:
12.30 u Haythan Safia Qu4rtet met arabische, afrikaanse en europese muziektradities

FemtasticFood

FemtasticKoffie

FemtasticEvent

Elke 1e, 2e en 4e donderdag

Elke donderdagochtend in

Elke 3e zondag in Huis vd Wijk

van de maand.

Vrouw en Vaart in Nieuw West.

Olympus in A'dam Zuid.

Een heerlijke vegetarische

President Allendelaan 733,

Van 14.00 - 20.00 uur.

maaltijd voor E4,50.

1068 VN Amsterdam

Film €3 Dansen €3 en Samen

Van 18.00 tot 20.00 uur in

Van 10.30 u tot 12 u

eten €3

Buurtkamer HoofdKwartier

Hygiëaplein 10, 1076 RT

Hoofddorpweg 25, 1059 CT

Amsterdam

Amsterdam

0623119600

06 23119600

Facebook

www

Deze e-mail is verstuurd aan evneck@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u j.r.m.vandenhoogen@chello.nl toe aan uw
adresboek.
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