NIEUWSBRIEF
Beste Dames,

ZijActief IJsselstein

Bent u weleens in Andijk geweest? En wat vindt u van Hoorn? We willen met u
daar alles eens door een andere bril bekijken tijdens het jaarlijkse dagje uit.

AGENDA 2016

Nieuwsgierig?

Maandag 10 oktober

Stap dan met ons in de bus op donderdag 22 september a.s. Wij verwachten u
om 08.15 uur op het Podium, naast Albert Heijn en zo rond 21.00 uur nemen
we in IJsselstein weer afscheid van elkaar.

Creatief
Dinsdag 15 november
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Woensdag 14 december
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Avond in Montfoort
Maandag 3 oktober,
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Ledenadministratie:

U kunt zich aanmelden tot en met donderdag 15 september op emailadres
willydecocq52@gmail.com of op Willy’s telefoonnummers 030-6874022 en op
06 1370 5819. We hebben weer een bus voor 50 personen besteld, dus u weet,
snel aanmelden, want vol is vol.
De prijs voor deze dag is € 55, --. U kunt dit overmaken op de bankrekening van
ZijActief IJsselstein: NL 10 INGB 000 673 93 03. Alleen als dat voor u een
probleem is, kunt u het geld met uw naam in een envelop door de brievenbus
doen bij Ada van Dijk, J.W. Frisolaan 1.
Heeft u een museumjaarkaart, dan zou het fijn zijn als u deze wilt meenemen.
Zoals altijd zijn introducees van harte welkom. Zij komen alleen in
aanmerking voor een plekje in de bus als er nog plaatsen over zijn. De prijs
voor hen is € 62, --.

Willy de Cocq
willydecocq52@gmail.com
Telefoon: 030-6874022
Gildemeesterlaan 13
3401 GL IJsselstein

Introducees zijn van harte
welkom,
zij betalen € 5,-- (extra)

We hopen u de 22e weer te zien na de lange zomervakantie, maar kunt u niet
mee, dan zien we elkaar vast op maandag 10 oktober tijdens de creatieve
avond, waarover u al snel bericht krijgt.
Tot donderdag 22 september

www.zijactiefijsselstein.nl

08.15 uur op het Podium naast Albert Heijn.

Hier vindt u ook foto’s en
verslagen van
onze activiteiten!

Het bestuur.

