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

ZijActief–IJsselstein

Op maandag 18 maart hebben we een creatieve avond gepland.
Met het bestuur hebben we verschillende opties de revue laten
passeren maar uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat ‘iets’
met bloemen toch door iedereen gewaardeerd wordt!

Agenda 2019
Maandag 18 maart
creatief
Vrijdag 12 april
Sing4Fun
Woensdag 15 mei
beeldenwandeling
Donderdag 13 juni
Fietsen
Vrijdag 20 september
Dagje uit
Dinsdag 15 oktober
Mobiel Medisch Team
Maandag 18 november
moordverhalen
Dinsdag 10 december
Kerst

contributie €35 per jaar
opzeggen voor 30 november
Rekening nummer
NL10INGB0006739303
t.n.v.
ZijActief IJsselstein
Ledenadministratie:
Cobie de Wit
zijactiefijsselstein@hotmail.com
Telefoon: 030-6887207
Nova Zemblastraat 26
3401 ZT IJsselstein
Introducées betalen
€ 5,- (extra)

Daarom hebben we
voor een workshop
gekozen waarbij u een
ornament gaat maken
waar u steeds een paar
verse bloemen in kunt
steken. Voortaan kunt u
dan ieder voorjaar dit
uit de kast halen en dit
als een soort lente-vaas
in de kamer zetten. Met
Pasen kunt u het geheel
nog versieren met een
mooie gele strik. Dan is
het toch iedere keer
een feestje om de
bloemenpracht in huis
te halen.
Kunt u ook niet wachten om het voorjaar naar binnen te halen?
Geeft u zich dan op bij Cobie de Wit,
zijactiefijsselstein@hotmail.com of telefonisch 030-6887207.
Daarnaast vragen wij u €22,50 over te maken op rekening
nummer NL10INGB0006739303. Omdat alle spullen op tijd
ingekocht moeten worden kunt u zich na 7 maart niet meer
aanmelden! Dus bent u enthousiast? Meld u zich dan direct even
aan.

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

Voor alle dames met ‘groene vingers’ staan dan op maandag 18
maart om 19.30u de deuren open in de Oase! Vergeet niet een
scherp mesje en een snoeischaartje mee te nemen.

Het bestuur.

