N I E U W S B R I E F

ZijActief–IJsselstein

Agenda 2018
Maandag 5 maart
filmavond
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

Beste Dames,
Maandag 5 maart hebben we een gezellige avond in het
Fulcotheater georganiseerd. Vanaf 19:00 uur krijgen we een
rondleiding door het Fulcotheater in IJsselstein. Er zijn veel
verschillende activiteiten in het Fulcotheater zoals; toneel,
cabaret, theaterconcert, film, personeelsfeest, lezing,
receptie, bridgewedstrijden, diner, prijsuitreiking,
vergadering, jubileum etc. Wij nemen een kijkje achter de
schermen en zullen de verschillende faciliteiten en flexibele
ruimtes ontdekken in het gebouw.
Na de rondleiding zullen we gaan genieten van de film
familie Bélier. Het gaat over de familie Bélier en vooral over
de zestienjarige Paula. Zij is onmisbaar voor
deze familie aangezien zij de tolk voor haar
dove ouders en broer is. Haar muziekleraar
ontdekt haar muzikale gave en moedigt haar
aan om te zingen. Dan moet Paula kiezen voor
haar familie of voor haar zangcarrière. Zal ze
haar familie verlaten om haar eerste stappen
op weg naar volwassenheid te zetten?

Telefoon: 030-6887207
Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein

Introducées betalen
€ 5,- (extra)

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

Laat je dus lekker in de watten leggen en geniet samen met
ons van deze Franse filmkomedie.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
Wilt u zich wel even opgeven bij cobiedewit@live.nl of tel
030-6874022. Dan kunnen wij doorgeven met hoeveel wij
die avond komen.
Vergeet u niet om de jaarlijkse contributie van €35 over te
maken naar ons rekeningnummer NL10INGB0006739303?
Graag ontvangen wij dit voor 1 maart. Alvast bedankt!
We hopen u op maandag 5 maart om 19:00 uur te zien in
de foyer van het Fulcotheater!
Het bestuur.

