N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2020
Donderdag 13 februari
jaarvergadering
Maandag 2 maart
Songfestival
Dinsdag 7 april
75 jaar bevrijding
Zondag 3 mei
theater
Vrijdag 19 juni
Fietsen
Woensdag 16 september
Dagje uit
Donderdag 15 oktober
Veteranen
Maandag 9 november
de dorpsdokter
Dinsdag 8 december
Kerst

Beste dames,
Op donderdag 13 februari beginnen we om half 4 vanaf De Deel met een
wandeling door IJsselstein. Helaas moeten wij Willy de Cocq op onze
jaarvergadering missen maar we hebben iets bedacht waardoor ze er deze dag
toch bij kan zijn?! Tijdens onze wandeling gaan we op zoek naar reproducties van
haar schilderijen. Willy kon prachtig schilderen maar zou er zelf niet voor kiezen
om in de belangstelling te staan. Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Dus
Apeluiders we gaan met een lach en een traan in stilte genieten van haar creaties!
Om half 5 zullen wij terug zijn in De Deel zodat
we op kunnen warmen met een kopje koffie of
thee. Wanneer iedereen aan tafel zit zal om 5 uur
het stamppot buffet geopend worden!
Er valt genoeg te kiezen tussen verschillende
stamppotten en soorten vlees.

contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november

Wanneer iedereen zijn buikje dik heeft gegeten kunnen we
beginnen aan onze jaarvergadering. Dit zal zo rond de klok
van 7 uur zijn. Met elkaar nemen we het programma van
2019 door en horen we hoe ZijActief IJsselstein er financieel
voor staat. Altijd leuk om herinneringen op te halen . De
vergadering zullen we dan afsluiten om 8 uur.
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Kom je ook? Meld je dan aan zijactiefijsselstein@hotmail.com of tel 030-6887207!
Geef aan of je mee wandelt om half 4 (gratis) en/of je mee eet vanaf 5 uur (€5).
Deze middag/avond organiseren wij vanuit De Deel.
Voor het stamppot buffet graag €5 overmaken op NL10INGB0006739303 o.v.v.
stamppot en volledige voor- en achternaam.

€ 5,- (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en

Ook in 2020 bedraagt de contributie weer €35. Vergeet u het niet over te maken
op NL10INGB0006739303. Graag o.v.v. voor-, achter- en meisjesnaam.
Alvast bedankt!

verslagen van onze activiteiten!

Het bestuur.

