N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2017
Maandagmiddag 20 februari
(winterwandeling en aansluitend
jaarvergadering in De Deel)
Maandag 6 maart
ervaring van een oorlogskind
Vrijdag 7 april
musical Miete
Dinsdag 16 mei
Goede Doel:Rode Kruis
Donderdag 15 juni
fietsdag
Woensdag 20 september
dagje uit
Woensdag 11 oktober
dames verwen avond
Woensdag 8 november
lezing Wilfred Kemp
Dinsdag 12 december
avond in kerstsfeer

Rekening nummer
NL10INGB0006739303

Beste dames,

Op maandagmiddag 20 februari organiseren wij een winterwandeling! Trek
uw beste wandelschoenen aan want we gaan heerlijk de natuur in. Om
15.00u vertrekken we dan vanaf De Deel voor een historische wandeling
van ongeveer 1,5 uur.
Na deze gezellige wandeling staat er soep en brood klaar voor de stevige
trek. Ook de dames die niet mee kunnen doen aan de wandeling zijn vanaf
half 5 van harte welkom in De Deel om heerlijk mee te eten.
Omdat er veel geregeld moet worden vragen wij u zich op te geven voor 15
februari 2017. Geef dan aan of u mee wandelt en/of u mee eet.
Email: cobiedewit@live.nl
Voor de soep met het broodje, consumptie en toetje vragen wij een eigen
bijdrage van €5. Wilt u dit bedrag over maken op ons rekening nummer?

t.n.v.
ZijActief IJsselstein

Mocht het onverhoopt heeeel slecht weer zijn dan hebben we een binnen
programma in De Deel vanaf 15.00u.

Ledenadministratie:

We sluiten deze dag af met de
jaarvergadering
waarbij we zullen terugblikken op een
feestelijk jubileumjaar!

Cobie de Wit
cobiedewit@live.nl
Telefoon: 030-6887207
Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein

Let op: de locatie van deze middag is De Deel, Panoven 10a, om 15.00u!
Introducées betalen
€ 5,- (extra)

Ook willen wij u vragen om de contributie voor 2017 over te maken. Deze
blijft €35,00, graag bij betaling voornaam vermelden, dit is echt van
belang!!

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

Het bestuur.

