N I E U W S B R I E F
Beste dames,
Donderdagavond 22 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 2018
Donderdag 22 februari
jaarvergadering/De Deel
Maandag 5 maart
filmavond
Woensdag 18 april
zang / toneel
Maandag 28 mei
reisverhaal
Woensdag 13 juni
fietsen
Donderdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 16 oktober
Het weer van vroeger en nu
Vrijdag 23 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

Ledenadministratie:
Cobie de Wit
cobiedewit@live.nl

Wij hopen dat de vergadering niet lang hoeft te duren want wij willen snel
overgaan tot onze BINGO! Het belooft geen gewone Bingoavond te worden!
Laat u deze avond maar weer verrassen door het bestuur. Het spel zal op 3
verschillende manieren gespeeld worden en pas aan het einde van de
avond weet u werkelijk met welke cadeautjes u naar huis gaat?!
Wie kan er als groep goed
samenwerken en wie kan er goed
delegeren? Wie werkt zich graag
in het zweet en wie kan er goed
in alle hectiek de rust bewaren?
Wie weet alles te winnen en
daarna ook weer alles te verliezen? En wie weet uiteindelijk
alleen voor eigen gewin te gaan
Deze avond kost u niets behalve wat tijd en energie. Wel willen wij u vragen
om u even op te geven bij cobiedewit@live.nl of tel 030-6874022 zodat wij
weten hoeveel
cadeautjes wij in
mogen pakken!

Telefoon: 030-6887207

Wij hopen er,
samen met u, een
gezellige avond
van te maken op
donderdag
22 februari in
De Deel!

Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein

Introducées betalen
€ 5,- (extra)

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

Het bestuur.

