N I E U W S B R I E F
Beste Dames,
Om er extra feestelijk uit te zien met Kerst en Oud en Nieuw, bent u vast op zoek naar een
leuk bijous voor uzelf.

ZijActief–IJsselstein.

Claudia Hildebrand uit IJsselstein gaat u hierbij helpen. Met haar hulp gaan we een mooi
collier maken op
Maandag 16 november in de Oase, aanvang 20.00 uur.

AGENDA 2015
Dinsdag 8 december
Avond in kerstsfeer

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Het materiaal is
gegarandeerd nikkelvrij. Omdat Claudia tijd nodig heeft voor ieder een pakketje te maken,
vragen we u snel te reageren.
wij u snel te reageren.

Uitnodiging van de
Provinciale Vrouwen
Organisatie
19 november
Ontmoetingskerk
10.00 uur

A: Rode, blauwe en witte
parel met zilverkleurige
schakel.

A: Gouden, mosgroene en
bruine combinatie met
bronskleurige schakel.

Collier A

(zie bijlage)

Rekeningnummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein.

Ledenadministratie:
Willy de Cocq
willydecocq52@gmail.com

B: Aubergine en zacht lila
parel op zilverdraad.

Collier B

B: Roze, zachtroze en witte
parel op zilverdraad.

Kunt u een keus maken? Laat dan snel vóór 6 november weten of u collier A of B kiest met
welke kleurencombinatie, op emailadres willydecocq52@gmail.com en maak dan ook € 10,-over op rekeningnummer NL10INGB0006739303. De prijs voor introducées is € 20,--.
Indien u geen email heeft kunt u onderstaand strookje met het bedrag bij Ada van Dijk, J.W.
Frisolaan 1, in de brievenbus doen.

Telefoon: 030-6874022

Tot ziens, het bestuur.

Gildemeesterlaan 13
3401 GL IJsselstein

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ik kruis hierbij mijn keuze voor collier A of B aan en sluit hierbij € 10,- in. (Introducées € 20,-)

□ Collier A □ Rode, blauwe en witte parel
met zilverkleurige schakel
www.zijactiefijsselstein.
nl
hier vindt u ook foto’s en
verslagen van onze
activiteiten!

□ Collier B □ Aubergine en zacht lila parel
op zilverdraad
Naam………………………………………………………………

of

of

□ Gouden, mosgroene en bruine
combinatie met bronskleurige schakel.

□ Roze, zachtroze en witte parel op
zilverdraad.´
Tel:..........................................

