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!
Geachte Queens,!
!

Namens onze chapter Le Canotier Rouge uit Assen en omstreken wil ik u en uw gevolg
uitnodigen voor het 1e TTevent van Le Canotier Rouge ter gelegenheid van onze eerste
verjaardag.!

!

Wij vieren onze verjaardag met een lunchbuffet en een aanvullend programma. Dit doen
we in Herberg de Fazant te Oudemolen en omdat wij de Assense chapter zijn doen we dat
natuurlijk op de dag van de TT, zaterdag 28 juni. !
De inloop met welkomstdrankje is vanaf 12.00 uur.!
Herberg de Fazant en terras staan tot 16.00 uur exclusief tot onze beschikking.!
Het buffet zal bestaan uit soep, verschillende soorten broodjes en een speciaal gevuld
broodje (specialiteit van Herberg de Fazant), inclusief onbeperkt melk, karnemelk en jus
d’orange. Met eventuele dieetwensen kan rekening gehouden worden.!
Na het buffet zal Hillegonda Hoogvliet-Nijdam een lezing geven ‘Van de hoed en de rand’.!
Hillegonda: “Inhoudelijk vertel ik over de historie van het hoofddeksel, hoe het nu met het
fenomeen hoed gaat, over de hoeden etiquette, over het ambachtelijke hoeden maken en
nog veel meer. Ik neem ook gereedschappen en natuurlijk 30 of meer mooie, gekke,
dramatische, theatrale en ingetogen hoeden mee die na afloop door de dames gepast
kunnen worden. Vaak hilarisch en gezellig omdat de dames dan kunnen ervaren dat niet
iedere hoed op elk hoofd even goed staat.” www.hillegondahoeden.nl!
Kosten voor deze middag zijn 25 euro per persoon.!
Als u wilt komen, stuur dan voor 1 juni een e-mail aan webfreule@lecanotierrouge.nl!
o.v.v. Naam + Chapter + dieetwensen.!
Hierna ontvangt u een e-mail met de betalingsgegevens en de route. Na ontvangst van de
betaling is uw aanmelding definitief.!
We hopen u en uw gevolg te mogen begroeten om onze verjaardag met ons mee te
vieren.!
Jarige groet, met boa en hoed, !
Queen Henriëtte !
en haar vrolijke gevolg!
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