N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Beste dames,

Agenda 2019
Vrijdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 15 oktober
Mobiel Medisch Team
Maandag 18 november
moordverhalen
Dinsdag 10 december
Kerst

Voor vrijdag 20 september hebben we weer ons best gedaan om er een afwisselend en
verrassend programma van te maken! We blijven dit jaar in de buurt waardoor we pas
om 9 uur hoeven te vertrekken vanaf het busstation de Overtoom. Om 10 uur zullen we
het genoegen hebben om een bakje koffie of thee te drinken met daarbij natuurlijk een
appeltaartje met slagroom . Hierna gaan we een uurtje cultuur snuiven. Het belooft
een wandeling te worden vol met verhalen en anekdotes over vrouwen uit vroegere
tijden en dat willen wij dames graag horen!
Tijdens de uitgebreide lunch kan iedereen dan nog even de
verhalen de revue laten passeren. Het wordt weer genieten
van een buffet met een soepje, verschillende soorten brood,
fruit en een kroketje. Dus dat wordt smikkelen en smullen.

contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november
Rekening nummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein

Na de lunch zullen we
vertrekken naar een locatie
waar iedereen urenlang kan
genieten in winkelstraatjes
en historische panden. In
Ledenadministratie:
een decor van oude geveltjes
Cobie de Wit
kan iedereen zijn eigen gang
zijactiefijsselstein@hotmail.com gaan. Winkeltjes vol brocante, lifestyle, food, fashion, kunst en sieraden. Daarnaast zijn
er verschillende terrasjes waar je samen het glas
Telefoon: 030-6887207
kunt heffen en/of het laatste zonnetje kunt pakken.
Nova Zemblastraat 26
Zorg dat je ook contant geld mee neemt want niet in
3401 ZT IJsselstein
iedere winkel kan je met een pinpas betalen.
Introducées betalen
Uitendelijk zullen we in IJsselstein de dag afsluiten
met een diner. Om 20.00u kan iedereen dan thuis,
€ 10,- (extra)
met z’n voetjes omhoog, nagenieten van een heerlijk
www.zijactiefijsselstein.nl
dagje uit met de bus!
hier vindt u ook foto’s en
verslagen van onze activiteiten!

Wij vinden het gezellig wanneer je mee gaat maar geef je snel op want vol = vol!
Je kunt je opgeven via onze mail zijactiefijsselstein@hotmail.com of (wanneer het niet
anders kan) bellen naar 030-6887207. De kosten: €52,50 hebben we dit jaar laag kunnen
houden doordat de bus niet ver hoeft te rijden en daardoor minder kost! Graag dit
bedrag overmaken op rekeningnummer NL10INGB0006739303 t.n.v. ZijActief IJsselstein
onder vermelding ‘dagje uit’ met je voor- en achternaam.

Het bestuur.

