N I E U W S B R I E F
Beste dames,

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2019
Donderdag 13 juni
Fietsen
Vrijdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 15 oktober
Mobiel Medisch Team
Maandag 18 november
moordverhalen
Dinsdag 10 december
Kerst

Donderdag 13 juni gaan we weer eens
bewijzen dat we Actief zijn! Er is een
mooie fietsroute van 40 km uitgezet. Met
de nodige bruggen is het een pittige tocht
maar dan genieten we extra van onze
stops ! Om 9 uur zullen we vanaf het
plein voor het Fulcotheater starten.
Na een uurtje fietsen zullen we ons
gebruikelijke kopje koffie of kopje thee nuttigen. Hopelijk heerlijk in het zonnetje
maar anders is het binnen ook gezellig!

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

We verklappen nog niet helemaal wat we gaan doen na de koffie maar ……………
we bezoeken een interessante plek en zullen, met de liefhebbers, een mooie
wandeling maken door de natuur! Uiteindelijk fietsen we weer verder zodat we
onze lunch locatie kunnen bereiken. We hebben iets bijzonders gevonden waar je
je misschien weer even ‘kind’ gaat voelen? Op de terugtocht hopen we de dag af
te sluiten met een drankje dicht in de buurt. Om 5 uur zeggen we elkaar dan toch
echt goedendag!

Telefoon: 030-6887207

Fiets je ook gezellig mee! Geef je dan direct op, in
ieder geval vóór 7 juni, door op beantwoorden te
drukken ( zijactiefijsselstein@hotmail.com ) of te
bellen naar Cobie 030-6887207. Daarnaast graag €25
overmaken naar ons rek nr NL10INGB0006739303.
Geef je snel op want er kunnen maar 36 dames mee
fietsen. Mocht je donderdag 13 juni niet mee gaan
omdat deze fietstocht te intensief voor je is of om
enige andere reden dan wensen wij je alvast een fijne
zomervakantie!

Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein
Introducées betalen
€ 5,- (extra)
www.zijactiefijsselstein.nl
hier vindt u ook foto’s en verslagen
van onze activiteiten!

Na de vakantie gaan we op vrijdag 20 september een dagje uit met de bus.
De nieuwsbrief zal op maandag 1 juli om 14.00u verstuurd worden. Vanaf dat
tijdstip kan je je dan inschrijven!

Het bestuur.

