N I E U W S B R I E F
Beste Dames,

ZijActief IJsselstein

AGENDA 2016

Voor het nieuwe jaar willen wij u en uw dierbaren veel geluk en gezondheid
toewensen en we hopen u weer vaak bij onze aktiviteiten te ontmoeten. Zeker dit
jaar want het is 70 jaar geleden, dat ZijActief IJsselstein werd opgericht onder de
naam ‘Boerinnenbond’.
Dit gaan we vieren door er een extra feestelijk jaar van te maken, beginnend met
een heerlijke maaltijd. Laat uw dieet-voornemens maar even varen, begin daar in
februari maar aan, want op donderdag 28 januari staat er in De Deel een
stamppotten-buffet voor u klaar.

Dinsdag 16 februari
Jaarvergadering
In de Oase
Woensdag 16 maart
Goed doel
Theater Pantalone

Om 18.00 uur verwachten wij u al met een welkomstdrankje. Vervolgens kunt u bij
het buffet keus maken uit verschillende stamppotten, maar houdt nog een plekje
over want er volgen nog een toetje en een kopje koffie of thee.
U kunt zich voor al dit lekkers per email opgeven vóór woensdag 20 januari bij
willydecocq52@gmail.com en als u geen email heeft, met onderstaand strookje bij
Ada van Dijk, J.W. Frisolaan 1.

NL10INGB0006739303

Tevens vragen we u € 7,-- over te maken op rekening NL10 INGB 0006739303 t.n.v.
ZijActief IJsselstein. Introducées zijn van harte welkom. Voor hen wordt een
bijdrage gevraagd van € 17,--

t.n.v.

Wij zien u graag in De Deel

Rekening nummer

ZijActief IJsselstein.

Op donderdag 28 januari om 18.00 uur
Nog meer feest:
In maart hebben we voor het Goede Doel Stichting Kwibus uitgekozen. Op
woensdag 16 maart willen we in hun theater Pantalone de voorstelling ‘Ja zuster,
nee zuster’ bijwonen.

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

70 jaar geleden werden de avonden van onze vereniging alleen voor dames
georganiseerd, met één uitzondering: de pastoor die erop moest toezien, dat de
dames niet al te 'wereldwijs' werden. Nu, 70 jaar later, vragen wij u uw
buurvrouwen, zussen, dochters en vriendinnen mee te nemen naar onze 'lady's
night'! Laat ons weten hoeveel kaarten we moeten reserveren en meldt u snel aan,
want op is op.
Als laatste willen wij u herinneren aan het overmaken van de jaarlijkse contributie
van € 35,-- vóór 1 maart a.s.
Tot ziens in De Deel.

www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en

O

Ja, ik kom ook naar De Deel op donderdag 28 januari om 18.00 uur en
sluit hierbij € 7,-- in.

O

Ja, ik wil graag mee naar Pantalone, reserveer maar …….. kaart(en)
voor mij.

verslagen van
onze activiteiten!

Naam

Telefoon

