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ZijActief–IJsselstein

Agenda 2018
Woensdag 13 juni
fietsen
Donderdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 16 oktober
Het weer vroeger en nu
Vrijdag 16 november
Feestelijke avond met cabaret
Woensdagmiddag 12 december
High tea
contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november
Rekening nummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein

Beste dames,
Donderdag 20 september vertrekken we om 8 uur vanaf Het Podium met de bus voor ons
dagje uit! Met 63 dames, die zo gelukkig waren dat ze een plekje in de bus konden
bemachtigen, zal het weer een gezellig ‘kippenhok’ in de bus zijn. Om 9 uur staat de koffie
klaar in een rozenkwekerij. Daar krijgen we een enthousiaste uitleg over deze bloemen.
Naast het ‘actief luisteren’ zullen we ook actief aan het werk gezet worden?! We kunnen u
alvast verklappen dat u dit niet als een straf zult ervaren
De lunch zullen we gebruiken aan het
strand. Om dit restaurant te kunnen
bereiken moeten we zo’n 200 meter
een hoog duin beklimmen! Het is wel
een geasfalteerde weg maar de bus
kan ons niet voor de deur afzetten.
Wanneer dit voor iemand een
probleem is, horen wij dit graag. We
hopen natuurlijk op heerlijk weer maar
voor alle zekerheid hebben we ook een
leuke ruimte binnen afgehuurd.
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Introducées betalen
€ 5,- (extra)

www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en verslagen van
onze activiteiten!

Na de lunch is er een mogelijkheid om een strandwandeling te maken van 5 km. Dus de
wandelschoenen kunnen mee! De dames die hier niet aan mee willen doen kunnen in
de bus stappen zodat we elkaar weer kunnen treffen in de volgende plaats. In de
tussentijd kunnen deze dames daar nog even naar hartenlust shoppen en/of een
terrasje pakken.
P.s. Neem ’n grote tas mee want onderweg krijgt u
nog iets mee voor thuis?!
Uiteindelijk zullen we deze dag afsluiten met een
hapje en een drankje in IJsselstein! Wij hopen dan
rond een uurtje of 9 met een volle tas, een volle
buik en een hoofd vol verhalen weer huiswaarts te
keren!

Het bestuur.

