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Brainstorm-middag zondag 19 september van 14-17 uur 

In januari 2020 is een start gemaakt met de toekomstplannen van De Zijp. Het bestuur heeft 

daar een presentatie over gegeven en we hebben in groepen gepraat over de 

mogelijkheden. We waren blij met de grote belangstelling.  

Door Corona zijn de concrete plannen op de plank blijven liggen, maar de idealen bleven 

leven. Nu er weer meer mogelijk is, willen we graag met alle belangstellenden samenkomen 

om te brainstormen over de toekomst van De Zijp, dromen en onze fantasie de vrije loop 

laten en kijken wat concreet haalbaar is. Tijdens de middag is er ruimte om op verschillende 

manieren met elkaar in gesprek te gaan.  

Peter Oomens en Josee Briaire van de Adviesbrigade zullen ons hierin begeleiden. 

Het programma start om 14.00 uur en vanaf 13.45 uur is er gelegenheid een kopje 

koffie/thee te drinken. De middag zal afgesloten worden met een drankje en een hapje, en 

duurt tot uiterlijk 17.00 uur. 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.  

 

Maandelijkse viering 

Op zondag 26 september om 11.00 uur zal er een Zijpviering plaatsvinden. De overweging is 

van Ans Ponger. Het koor zingt o.l.v. Henri Heuvelmans. En er mag door iedereen die wil 

weer volop meegezongen worden. Ook is er na afloop weer gelegenheid elkaar met koffie 

en thee te ontmoeten. Bij mooi weer buiten in de tuin.  

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. Mochten er medio september versoepelingen 

komen, dan komt daarover nog nader bericht. En hou de website in de gaten. 

 

CD project Catharina Visser 

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

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

indruk te krijgen. De repetities voor de opname van de CD zijn inmiddels van start gegaan. 

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. 

 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp. 

http://www.dezijp.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=bQQqGV2Z6NwTQnLjtUh5dtBfoG2LW8TX

