Beste dames,
Anders dan voorgaande jaren, ontvangt u de uitnodiging voor het dagje uit
al vóór de vakantie periode.

ZijActief IJsselstein
AGENDA 2013

JULI/AUGUSTUS
VAKANTIE

Ma. 7/10
Ledenavond door het
provinciebestuur

Di. 15/10
Cabaretavond
Introducées
betalen
€ 3,50 (extra)

De chauffeur brengt ons dit jaar weer richting het westen maar deze keer gaan we er
een koninklijk dagje uit van maken op deze bijzondere datum!
Na de busrit starten we zoals altijd met koffie én een gekleurd gebakje. Daarna zullen
we ongeveer 1 km moeten lopen maar eenmaal aangekomen bij onze zetels, kunnen
we een poosje zitten (buiten!) en voelen ons de koning te rijk.
Gezien het programma is het noodzakelijk dat u uw eigen lunch pakket meeneemt.
Vóór we weer huiswaarts gaan, zal de bus ons langs diverse vorstelijke plekjes brengen.
Uiteraard sluiten we de dag af bij een restaurant, alwaar u kunt genieten van een
royale dis. We verwachten rond 20.00uur weer in IJsselstein te zijn.
Wij nodigen u uit voor het DAGJE UIT op:
Datum:
Tijd:
Verzamelen:
Kosten:
Meenemen:
Opmerkingen:

dinsdag 17 september
08.30 uur
busstation Binnenstad
€ 50,00
- LUNCHPAKKET
- Indien nodig een regenjas (geen paraplu)
- Eventueel een fototoestel
Trek gemakkelijke schoenen aan i.v.m. het lopen
Op locatie zijn er toiletten aanwezig en er is koffie/thee
verkrijgbaar
´s Middags zitten we wat langer in de bus.
Mobiel nr. bestuurslid Marie-José: 0619705980

Er kunnen max. 60 dames mee dus “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
Een introducé kan alleen mee als er nog plaats over is in de bus.

www.zijactiefijsselstein.nl

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

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

U kunt zich uitsluitend opgeven door onderstaand strookje in de brievenbus
te doen bij Anneke Boer, Achtersloot 9E. Gepast geld bijvoegen mag maar bij
voorkeur het geld (direct bij het opgeven) overmaken op rekening
nr. 1592 85429 t.n.v. ZijActief IJsselstein.
Let op: opgeven : 22 juni tot UITERLIJK 30 juni
Opgeven per e-mail is NIET mogelijk.

Het bestuur wenst u een goede zomervakantie!

Opgavenstrookje voor 17 september – DAGJE UIT
Naam

Tel.nr.

Gaat mee op 17 september. UITERLIJKE INLEVERDATUM: 30 juni 2013
S.v.p. dit opgavenstrookje in de brievenbus doen bij Anneke Boer, Achtersloot 9E.
Eventueel € 50,00 bijvoegen maar bij voorkeur het geld overmaken.

