Hele fijne kerstdagen en een bijzonder mooi en gezond 2015....

AGENDA 2015
woensdag
14 januari
Jaarvergadering

Beste dames,
Rekening nummer:

NL04 RABO 0159 2854 29
t.n.v.
Zijactief IJsselstein

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

Zoals u gewend bent hebben wij voor u deze kerstavond ook weer
een bijzondere avond!, bij de leukste kersttuinwinkel van IJsselstein...
We beginnen om 20.00 uur met koffie/thee met apfelstrudel en vanillesaus, een
leuke introductie met de laatste trends op het gebied van kerstversieringen en
kleur en daarna gaan we zelf aan de slag met ons uitgekozen stukje of eerst
gezellig kijken en/of shoppen op de kerstafdeling. Hoe deze verdeling loopt hoort
u ter plekke.
Beetje moe van het kijken en/of shoppen of creatief zijn, geen nood een kleine
pauze met een drankje en hapje en u kunt er weer tegen aan!!
Vergeet u niet uw eigen portemonnee mee te nemen want dit alles kost maar 14
euro, tenzij u natuurlijk nog wat extra hebt geshopt, dan vindt Intratuin het wel zo
leuk dit ook af te rekenen. U kunt zowel pinnen als contant betalen.
We hopen de avond te eindigen rond de klok van 22.30 uur.

Introducées: betalen
€ 3,50 (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl

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

1 Classic

2 Vogel-kerststukje

U kunt zich t/m 4 december opgeven:
Door middel van onderstaand strookje in de brievenbus van Anneke Boer (Achtersloot
9E) OF een e-mail sturen naar Annie van Doorn, jdoorn@kabelfoon.nl onder vermelding
van stukje 1 classic of stukje 2 vogelkerststukje en uw naam & meisjesnaam.
Dames met een mobiliteitsprobleem, kunnen contact opnemen met Willy de Cocq,
030-6874022.
Datum en Aanvang:

woensdag 10 december 20.00 uur

Lokatie:

Intratuin IJsselstein.
Opgavestrookje voor kerstactiviteit.

Naam.............................................
Tel.nr. ...........................
Komt woensdag10 december
Voorkeur: stukje …...............
UITERLIJKE INLEVERDATUM: 4 december 2014.

