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Start van nieuw Zijpseizoen  
Op zondag 22 augustus om 11.00 uur zal de eerste Zijpviering weer plaatsvinden van het 
nieuwe seizoen. We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en te vieren. Ook is er na 
afloop weer gelegenheid elkaar met koffie en thee te ontmoeten. Bij mooi weer buiten in de 
tuin. 
 
Reserveren is nodig  
Omdat het maximaal aantal van 75 personen geldt (om 1,5 meter te waarborgen) dien je je 

aan te melden bij reserveren@dezijp.nl 

Graag bij aanmelding je naam en telefoonnummer opgeven en de datum waarvoor de 

reservering wordt gemaakt vermelden. Je ontvangt enkele dagen van tevoren een herinnering 

die je ook kunt zien als de bevestiging van je reservering. 

 

Samen zingen 

Gelukkig mogen we weer met z’n allen gaan zingen! 

Achter de schermen is er hard gewerkt aan nieuwe liedjes op teksten van Catharina Visser. 

Deze nieuwe composities zullen in de komende vieringen al gezongen gaan worden om een 

indruk te krijgen. 

Voor de nieuwe composities en voor de te maken CD zijn we nog op zoek naar sponsors. 

Elke bijdrage is welkom! 

Graag overmaken aan Stichting De Zijp, NL60 INGB 0003 4456 41, onder vermelding van MSF 

(Moniek Siermann Fonds). Je kunt ook gebruik maken van onderstaande QR-code. 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorm-middag 

Ter herinnering: op zondag 19 september van 13-17 uur zullen we onder begeleiding van 2 

mensen van de Adviesbrigade gaan brainstormen over de toekomst van de Zijp, over de 

plannen van Het Oosterhuis. Die middag is er ruimte om op verschillende manieren met elkaar 

in gesprek te gaan. 

 

Je kunt je voor deze middag opgeven bij reserveren@dezijp.nl 

Graag bij aanmelding je naam en telefoonnummer opgeven en de vermelding: brainstorm van 

19 september. 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp. 
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