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Eten in Chinees restaurant
Zondag 1 mei zaten we in grote getale in het Chinees restaurant Hoo Wah te genieten van een heerlijk
chinees diner. Het gehele restaurant was enkele uren alleen voor onze leden. Keurig aangeklede tafels
met veel lekkernijen. Het kon niet op en het verdient zeker een vervolg.

Roofvogelshow
Op 1 juni gaan we op bezoek
bij roofvogelopvang Wings
of Change, Schoolweg 4 in
Andijk voor een roofvogelshow. Vanaf ’s middags twee
uur tot omstreeks vier uur
krijgen we een rondleiding
door de mooie tuin en een
presentatie van de dagbesteding. Daarna een show met
de roofvogels. De kosten voor deze middag zijn € 12,50, inclusief tweemaal koffie of thee met wat lekkers.
Om half twee verzamelen voor de leden die met de fiets gaan. Degenen die niet met de fiets kunnen,
kunnen hopelijk met iemand meerijden die met de auto gaat. Meer informatie bij Tiny Smit,
Gezinspaviljoen 22, telefoon 516652. Opgeven bij Tiny op 27 en 28 mei van twee tot vier uur.

Contributie
Er zijn nog enkele leden die de contributie niet hebben overgemaakt. Graag voldoen op het rekeningnummer dat bovenaan de nieuwsbrief vermeld staat, onder vermelding van KBO Bovenkarspel.

Bingo
De laatste bingo-middag, voordat de zomervakantie losbarst, is op woensdag 22 juni. Aanvang half twee.
Een verzoek aan u om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen en niet met briefjes van vijftig euro.

Fietstocht
Op donderdag 23 juni gaan we weer fietsen. Ook deze tweede rit van dit seizoen belooft wederom een
gezellige middag te worden onder de bezielende leiding van Joop. Vanaf half twee vertrek vanaf de kerk.
Aanmelden is niet nodig.

Bezoek aan de Abdij van Egmond
In de jaarvergadering is in het kort aandacht gevraagd voor een uitnodiging om de Abdij van Egmond te
bezichtigen. Een bezoek aan de abdij zal bij voldoende deelname pas in september zijn. Meer hiervover in
de volgende nieuwsbrief.

Niet oud zijn is: hij die in zijn hart de liefde brandend houdt!
Gaat u verhuizen of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, bel 515893 of mail naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl

