N I E U W S B R I E F
Beste dames,
Donderdagavond 21 februari zullen we om
20.00u beginnen met onze
jaarvergadering. Met elkaar zullen we een
korte terugblik nemen omtrent het
afgelopen jaar. Samen met u willen wij de
financiën doornemen en de samenstelling
van het bestuur. Deze avond staat de
koffie/thee vanaf 19.30u in De Deel klaar!

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2019
Maandag 21 januari
hersenstichting
Donderdag 21 februari
jaarvergadering
Maandag 18 maart
creatief
Vrijdag 12 april
Sing4Fun
Woensdag 15 mei
beeldenwandeling
Donderdag 13 juni
Fietsen
Vrijdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 15 oktober
Mobiel Medisch Team
Maandag 18 november
moordverhalen
Dinsdag 10 december
Kerst

contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november

Voor na de pauze hebben we Claudia de Wit uitgenodigd om ons het een en
ander te vertellen over ‘modern boeren’. Zij is dierenarts en runt samen met
haar man Wijnand een boerderij in Montfoort. Samen melken zij iedere dag 150
koeien en verwerken nagenoeg alle melk met veel plezier tot eerlijke
Boerenkaas.
Claudia vindt promotie van de Nederlandse
landbouw belangrijk. "We maken met zijn
allen prachtige producten, of het nou om een
biet of om een kaas gaat. De consument moet
zich bewuster worden van de kwaliteit en
eerlijkheid van onze producten."
Zij en echtgenoot Wijnand zijn winnaar van de
publieksprijs Agrarisch Ondernemer 2008.
Ook met hun Boerenkaas slepen ze
regelmatig mooie prijzen in de wacht.
Wilt u ook een stukje kaas komen proeven in De Deel? Geeft u zich dan even
op bij Cobie de Wit, zijactiefijsselstein@hotmail.com of telefonisch 030-6887207
zodat Claudia weet hoeveel kaas ze mee moet nemen!
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Ten slotte willen wij u er nog even aan herinneren dat de contributie van €35
overgemaakt moet worden in de maand januari. De meeste leden hebben dit al
gedaan maar mocht u dit nog niet gedaan hebben dan willen wij u vragen het
over te maken op rekening nummer NL10INGB0006739303.

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

Het bestuur.

