N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2017
Dinsdag 12 december
avond in kerstsfeer

Agenda 2018
Woensdag 31 januari
meisjesboeken door Christine
Groenhart
Donderdag 22 februari
jaarvergadering
Maandag 5 maart
Woensdag 11 april
Maandag 28 mei

Rekening nummer
NL10INGB0006739303

Beste dames,
In het kader van heel Holland bakt oftewel heel
Zijactief bakt, gaan we dinsdagavond 12 december
vanaf 20.00u in de Oase met zijn allen aan de slag. Wat
we precies gaan maken blijft nog even een verrassing
maar we kunnen jullie alvast wel vertellen dat iedereen
met een prachtig product naar huis zal gaan! Natuurlijk
maken we er een feestelijke avond van en zal iedereen
na deze avond niet meer kunnen wachten totdat de
Kerst echt gaat beginnen! Waarschijnlijk word je zo
enthousiast dat er thuis direct ‘doorgewerkt’ wordt?!

t.n.v.

Voor de meeste ingrediënten zullen wij
zorgen maar een aantal gebruiksvoorwerpen
moet je zelf meenemen. Dus neem mee: een
goed schoon gewassen klein schaartje, een
aardappelschilmesje, gewoon mesje, lepel,
snijplankje en een klein bakje. Wanneer je
thuis kleine vormpjes of andere attributen
hebt om het een en ander te versieren dan
kan je dat ook mee nemen.

ZijActief IJsselstein

Ledenadministratie:
Cobie de Wit
cobiedewit@live.nl
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3401 ZT IJsselstein

Introducées betalen
€ 5,- (extra)

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

Omdat wij op tijd alle ingrediënten in moeten kopen willen wij je vragen om je snel
op te geven voor deze avond. In ieder geval moet je je opgegeven hebben vóór
maandag 20 november! Opgeven doe je door een berichtje te sturen naar
cobiedewit@live.nl of te bellen 030-6887207 en daarnaast €7,50 over te maken
naar rek. nr. NL10INGB0006739303. Wij hebben ons schort al om gedaan en
hebben er zin in. Jij ook?
Mocht je helaas niet kunnen komen dan wensen we je alvast een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig en Gezond 2018!
Het bestuur.

