Beste dames,

ZijActief IJsselstein
AGENDA 2013

We zijn weer terug na de zomerstop, hopelijk heeft u een fijne zomer gehad!
Het dagje uit is net achter de rug, het was een heel geslaagde dag en bijzonder om
Prinsjesdag van dichtbij mee te maken. Ook voor dit najaar hebben wij nog een paar
gezellige avonden voor u in petto. In oktober zal Lia Verheul bij ons aanwezig zijn
met haar nieuwe programma “Het leven van een vrouw “.
Cabaret, vol humor en herkenning.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor:

Di. 19/11
Ochtend van PVO
(= Provinciaal Vrouwen
Overleg)
“De veranderingen
in de zorg”

Woe 20/11
“Ernst en humor
In de trouwzaal”

Di. 17/12
Kerstvoorstelling
bij Kwibus
Introducées
betalen
€ 3,50 (extra)

www.zijactiefijsselstein.nl

hier vindt u ook foto´s
en verslagen
van onze activiteiten!

Rekening nummer:
NL11RABO1592.85.429
t.n.v.
ZijActief IJsselstein

Naam:

Datum:
dinsdag avond 15 oktober
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Oase
Deze avond kost u niets en u hoeft zich niet op te geven.

"DE VROLIJKE NOOT"
Bericht van Barbara
Barbara wil graag iedereen bedanken die haar een kaartje, berichtje, bloemen
enz. heeft gestuurd. Het doet haar heel goed. Een warme groet van Barbara.

NOODKREET!!!
Tot nu toe heeft onze oproep voor nieuwe bestuursleden niets opgeleverd. Dit is voor
ons, het huidige bestuur, zeer teleurstellend. Het bestuur wordt steeds kleiner; Marja is
na 6 jaar in januari aftredend en u kunt zich voorstellen dat, als er niemand bij komt,
het te veel werk voor de overige dames betekent.
Het in elkaar zetten van het jaarprogramma voor 2014 staat weer voor de deur dus wij
HEBBEN DRINGEND HULP NODIG. Al is het maar voor een enkele taak,
bijvoorbeeld:
de Nieuwsbrief maken (10x per jaar 1 uur) of
het dagje uit (helpen) organiseren (1x per jaar) of
de (f)ietsdag organiseren (1x per jaar) of een avond organiseren
zorg voor de leden (af en toe een kaartje schrijven)
10 vergaderingen per jaar, 1 middag per maand, 2 zomermaanden vrij.
Het hoeft niet veel tijd te kosten en iedereen kan het. Dus komt u (samen met een
vriendin of buurvrouw?) vrijblijvend een vergadering bijwonen.

In het belang van het voortbestaan van onze vereniging!
Bericht van de provincie.
Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor de ledenavond georganiseerd door het
provinciebestuur, ZijActief Utrecht, op 7 oktober. Aan deze avond zijn geen kosten
verbonden, alleen de koffie/thee dient u zelf te betalen. Ook het vervoer is voor eigen
rekening. Als u naar deze avond toe gaat, wilt u zich dan wel even opgeven?
Dit kan per e-mail bij marjaoostveen1@gmail.com of door middel van onderstaand
strookje, uiterlijk 30 september a.s..
•
Opgavenstrookje voor de LEDENAVOND op 7 oktober 2013
Tel.nr.

Gaat op 7 oktober naar de ledenavond in Montfoort. UITERLIJKE INLEVERDATUM: 30 september 2013
S.v.p. dit opgavenstrookje in de brievenbus doen bij Anneke Boer, Achtersloot 9E.

