N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2020

(Dinsdag 7 april)
(75 jaar bevrijding)
(Zondag 3 mei)
(theater)
juni
?????????
Woensdag 16 september
Dagje uit
Donderdag 15 oktober
Veteranen
Maandag 9 november
de dorpsdokter
Dinsdag 8 december
Kerst

contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november
Rekening nummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein
Ledenadministratie:
Cobie de Wit
zijactiefijsselstein@hotmail.com
Telefoon: 030-6887207
Nova Zemblastraat 26

Beste dames,
Wie had ooit gedacht dat wij als actieve vrouwen elkaar het advies zouden geven om
maar even achter de geraniums te gaan zitten?! Helaas zit er even niets anders op
i.v.m. het coronavirus. We hadden met de Historische Kring IJsselstein al afgesproken
dat de avond omtrent 75 jaar bevrijding verschoven zou worden naar 26 mei. Maar
helaas mogen we tot 1 juni geen avonden meer organiseren. Gelukkig hebben we
elkaar dit jaar al tijdens 3 goed bezochte activiteiten mogen ontmoeten.
Onze eerste zorg is nu dat we elkaar later in het jaar in goede gezondheid opnieuw
mogen treffen!!!
Voor velen van u is het een eenzame tijd maar
vergeet niet dat we nog altijd elkaar kunnen
bellen, schrijven of mailen. Verwen jezelf met
een kopje koffie met appeltaart en slagroom 
Gebruik het boekje dat we van Kirsten Sontrop
kregen en schrijf iedere dag iets op waar je
dankbaar voor was die dag. Geniet van de zon
en de vogels die al druk in de weer zijn.
Laat het ons weten wanneer je ziek bent of
weet dat een ander lid van ZijActief ziek is
zodat wij wat van ons kunnen laten horen.
Schroom ook niet om het te laten weten
wanneer je op een of andere manier hulp
nodig hebt. Laten we goed voor elkaar zorgen.

3401 ZT IJsselstein
Introducées betalen
€ 5,- (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en
verslagen van onze activiteiten!

Het bestuur.

