N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2018
Woensdag 18 april
zang / toneel
Maandag 28 mei
reisverhaal
Woensdag 13 juni
fietsen
Donderdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 16 oktober
Het weer 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
Telefoon: 030-6887207
Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein

Introducées betalen
€ 5,- (extra)

Beste dames,
Woensdag 18 april hebben we een avondje ‘zingen’ georganiseerd! Van
zingen krijg je energie en met de teksten kun je mensen raken. Zing jij ook
graag en lijkt het je leuk om eens met een echt koor mee te zingen? Dan is
dit jouw kans. Kom woensdag 18 april zingen samen met de enthousiaste
leden van het koor Sing4 Fun. Iedereen kan meezingen of je een stem als
een nachtegaaltje hebt of een stem als een kraai. Het is een groot koor
waardoor niemand opvalt wanneer je op je eigen manier ‘mee galmt’ . Je
krijgt een uniek kijkje achter de schermen. De bevlogen dirigente Meike
Veenhoven zal je laten beleven hoe het is om te zingen. Het koor zingt niet
alleen maar ook graag samen met ZijActief. Naast het zingen zal je versteld
staan wat er nog meer komt kijken voordat Sing4 Fun echt kan optreden
voor publiek;
zingen uit het
hoofd; ritmisch
klappen en
zelfs
bijpassende
bewegingen
maken. Samen
met de leden
van het koor
zullen wij deze
avond het
plezier en de
passie van het
zingen ervaren!

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

We zien je graag tijdens deze open repetitie op woensdag 18 april om
19.30u in de Oase. Geef je van tevoren even op bij cobiedewit@live.nl of
tel 030-6874022 zodat wij de stoelen alvast klaar kunnen zetten.
Het bestuur.

