26 november 2021, Utrecht
Lieve dames,
In verband met een uitbraak van Corona in het Bartholomeus Gasthuis hebben we ons feest moeten verplaatsen.
Dit bericht hebben we 25 november om 16.00 uur ontvangen, jullie kunnen je voorstellen dat het nogal wat is om alles te
moten verplaatsen.
Er was geen alternatief meer in Utrecht zelf met 50 mensen in de zaal en optredens.
We hebben gekozen voor het meest dichtbije en beschikbare.
Het feest is verplaatst naar:
Buitenplaats Kameryck
Oortjespad 3
3471 HD Kamerik
0348 400 771
Er is een gratis shuttlebus beschikbaar, bel zo snel mogelijk om
dit te reserveren!
Vermocht de persconferentie morgen aangeven dat we om
17.00 uur moeten stoppen, dan zullen we de pauze midden in
het programma laten vallen, opdat er nog wel ruimte voor een
borreltje is. We zullen die beslissing zaterdag in overleg met
Kameryck nemen.
Het is mogelijk dat niet de burgmeester, maar de loco burgmeester de uitreiking aan de winnaars van de Golden Girl zal
doen door deze verplaatsing.
Het programma blijft ongewijzigd en treft u hieraan. Kunt u door deze wijziging niet komen, laat het ons weten, zodat wij
anderen een plaatsje kunnen geven. Ook in Buitenplaats Kameryck worden de Corona regels gevolgd.
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Het programma van 27 november:
13.00 uur Ontvangst met koffie en lekkernij
13.30 uur Welkom voorzitter YWCA Nederland
13.40 uur Jury Golden Girl en uitreiking Golden Girl Award door burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.
14.20 uur Introductie ‘Fembitious’ vrouwen en beleggen door Aye Kari Soe
14.30 uur Pauze met koffie (mogelijk vervalt deze pauze)
15.00 uur Optreden Clean Pete
15.30 uur ‘Orange The World’
Gedicht Zoubida R’Ghioui
Veiling van tuinbeeldjes door Irene Hemelaar met korte introductie
16.30 uur Speech voorzitter die aftreedt en bestuur
16.45 uur Optreden Clean Pete
17.10 uur Borrel +
18.00 uur sluiting programma

De gehele dag vindt er een livestream plaats/ live stream will take place you can use this link.
https://us06web.zoom.us/j/86851024815?pwd=dHhBcjJqNXhwdjJMVnlFcDdsdlZ5QT09
Nella Star zal gedurende de dag foto’s maken van dit event.

Namens het bestuur van YWCA Nederland
Jeannette van Dongen
Voorzitter YWCA Nederland

