N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2020
Woensdag 15 januari
het vitale hart
Donderdag 13 februari
jaarvergadering
Maandag 2 maart
Songfestival
Dinsdag 7 april
75 jaar bevrijding
Zondag 17 mei
theater
Vrijdag 19 juni
Fietsen
Woensdag 16 september
Dagje uit
Donderdag 15 oktober
Veteranen
Maandag 9 november
de dorpsdokter
Dinsdag 8 december
Kerst

contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november
Rekening nummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein
Ledenadministratie:
Cobie de Wit

Beste dames,
Zoals velen van u weten zal het grote evenement ‘Vrouwtje Sprokkelhorst’ dit jaar
helaas niet meer plaats vinden. In de Kloosterstraat stond er ieder jaar een lange rij
wachtenden voor de deur bij de familie Pompe. Dit
omdat er binnen een huiskamerconcert plaats vond
van de Keltische folk band Clachán. Deze band
bestaat uit 6 muzikanten die mooie en swingende
Keltische muziek uit Ierland, Galicië (Spanje),
Frankrijk en Schotland ten gehore brengen. Zij
treden regelmatig op bij folk festivals in Nederland
en België en dit jaar ook…….. in de Oase bij ZijActief
IJsselstein!
Naast de prachtige muziek zullen ze ons in de sfeer
brengen van kerst door verhalen te vertellen met
een boodschap. Het belooft een avond te worden
waarin iedereen zich heerlijk kan ontspannen onder het genot van een hapje en een
drankje. In onze ‘huiskamer’ de Oase is er plek genoeg op dinsdag 10 december. De
voordeur staat vanaf 19.30u open en u hoeft niet buiten in de kou te wachten zoals
bij ‘Vrouwtje Sprokkelhorst’. Wel willen wij u vragen om u even aan te melden voor
deze avond, zijactiefijsselstein@hotmail.com of tel. 030-6887207, zodat we weten
hoeveel ‘lekkers’ we in mogen slaan.

zijactiefijsselstein@hotmail.com
Telefoon: 030-6887207
Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein
Introducées betalen
€ 10,- (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en

Mocht u helaas verhinderd zijn dan wensen wij u vanaf hier alvast fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2020!

verslagen van onze activiteiten!

Het bestuur.

