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Introducées betalen
€ 7,50 (extra)

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

Beste dames,
Op woensdagmiddag 12 december organiseren wij een High Tea voor jullie in de
Oase. Van 17.00u tot 20.00u zullen we u verwennen met lekkere hapjes, gebakjes,
cakejes, sandwiches en chocolade! Ook de verschillende soorten thee zullen niet
ontbreken. Even lekker bijkletsen en ontspannen in de drukke decembermaand,
lijkt ons bij iedereen van harte welkom.
Maar misschien vindt u het juist leuk om te
bakken en is een middagje in de keuken
voor u de ultieme ontspanning? Dan willen
wij u vragen om iets te bakken voor deze
middag! Een lekkere taart, een heerlijke
cake of heerlijke muffins, uw favoriete
creatie willen wij graag even proeven op
deze middag! Natuurlijk kunt u de
bonnetjes voor de gemaakte kosten bij ons
inleveren. Geeft u even van tevoren aan
ons door wat u gaat maken?
Bent u geen keukenprinses maar jeuken uw handen om toch iets te doen? Laat het
ons dan weten. Dan kunt u Annie van Doorn misschien een avondje helpen bij de
voorbereidingen? Voelt u zich nergens toe verplicht, het belangrijkste is dat we met
veel dames, op een gezellige manier, het jaar af kunnen sluiten!
Loopt het water u ook al in de mond bij de gedachten aan een heerlijke High Tea?
Geeft u zich dan van tevoren even op, of vrijdagavond, of bij Cobie de Wit,
cobiedewit@live.nl (tel. 030-6887207) zodat wij op woensdagmiddag 12
december weten voor hoeveel dames wij de tafel kunnen dekken! Vanaf 17.00u
staat de deur open in de Oase. Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.

Het bestuur.

