NIEUWSBRIEF
Beste Dames
Iedereen houdt er wel van: Chocolade. Maar wat weten we er eigenlijk van?
Op internet kun je o.a. het volgende vinden:
ZijActief IJsselstein

Je wordt er gelukkig en vrolijk van, het verlaagt de stress, je wordt er zelfs slimmer van en
in donkere chocolade zit minder suiker, dus…. we kunnen best nog een stukje extra
nemen.

AGENDA 2015

Maar je vindt er ook dat de gemiddelde Duitser 151 repen per jaar eet en wij ‘maar’ 41
stuks. Een ander onderzoek toont aan, dat 21% van de kantoormedewerkers bereid is zijn
of haar wachtwoord voor de kantoorcomputer te ruilen voor zo’n reep!

Donderdag 12 maart
Rondleiding St Nicolaas
basiliek en uitleg over

De heer en mevrouw Van Keppel
van catering‐ en chocoladebedrijf Cuisine Culinaire Corneille uit Utrecht kunnen er nog
meer over vertellen.

iconen

Donderdag 19 maart
Jaarvergadering van
ZijActief provincie Utrecht in
Zegveld

Zij zijn onze gasten en zij gaan ons leren hoe we deze lekkernij kunnen bereiden, dus
dames, de mouwen opstropen op:

Vrijdag 17 april

Maandagavond 16 februari

Muzikaal toneelstuk

om 20.00 uur in de Oase

in de Deel

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

Deze avond is kosteloos, maar we willen u vragen ons te laten weten of u komt, dit in
verband met de hoeveelheid ingrediënten die de heer en mevrouw Van Keppel mee zullen
nemen. Graag een email naar willydecocq52@gmail.com, als u geen email heeft kunt u
haar bellen op telefoonnummer 030‐6874022.

verslagen van onze
activiteiten!
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Gildemeesterlaan 13

*****
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarprogramma van onze vereniging, zodat u de data
alvast in uw agenda kunt noteren.
Ook willen wij u attent maken op een uitnodiging van het bestuur van de provincie Utrecht
voor een gezellige dag op donderdag 19 maart in Zegveld. Het volledige programma vindt
u op de volgende pagina’s. Geeft u snel op!
Dat geldt ook voor het dagje uit op zondag 14 juni naar de Passiespelen in Tegelen,
waarvoor het provinciaal bestuur u in de gelegenheid stelt. Ook hier is weer haast bij want
u kunt zich opgeven tot 28 februari!
*****
Als u de contributie nog niet heeft overgemaakt, denkt u er dan nog aan 35 euro over te
maken voor 1 maart 2015 naar het nieuwe bankrekeningnummer NL 10 INGB 0006739303
t.n.v. ZijActief IJsselstein.

3401 GL IJsselstein

Introducées betalen
€ 3,50 (extra)

Tot 16 februari,
Het bestuur.

3 bijlagen

