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Van de bestuurstafel
Inmiddels hebben we de eerste twee vergaderingen als nieuwe bestuursleden achter de rug. Het was
natuurlijk even wennen aan elkaar en aan de manier van vergaderen. Maar het lijkt goed en we zien de
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. We hebben namelijk allemaal dezelfde ambitie: de komende
jaren een mooi programma voor de leden samenstellen. En dat gaat zeker lukken! Er is veel werk te
verzetten wat betreft de realisering van alle al geplande activiteiten, maar we gaan er voluit voor. Zoals u
van ons gewend bent, houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte.
Dina, Tiny en Tineke

Fietstocht
Op 23 mei is de fietstocht jammer genoeg letterlijk en figuurlijk in
het water gevallen: de regen kwam met bakken uit de hemel. Maar
er staan alweer twee tochten gepland: op donderdag 28 juli en
donderdag 18 augustus. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de
kerk, natuurlijk weer onder leiding van Joop Deen. Aanmelden is
niet nodig.

Schuitentocht
Als het weer het toelaat vindt er op woensdag 10 augustus een
schuitentocht plaats. We starten om 13.30 uur bij de Ceres (de
molen) en maken een tocht van ongeveer twee uur. Bij terugkomst
wacht ons een kopje koffie met wat lekkers. De kosten bedragen
vijf euro, graag contant en gepast te betalen bij de schuiten.
Opgeven bij Dina Roozendaal, telefoon 512407, of bij Tiny Smit,
telefoon 516652.

Bezoek aan de Abdij van Egmond
In de vorige nieuwsbrief staat een stukje over een eventueel bezoek aan de Abdij van Egmond. Helaas kan
dit dagje dit jaar niet doorgaan. De organisatie van de abdij heeft het bestuur laten weten dat we volgend
jaar welkom zijn. Tegen die tijd leest u er meer over in de nieuwsbrief.

Rabo Club Support
Ook dit jaar mogen we weer deelnemen aan de Rabo Club
Support (voorheen was dit de Rabo Fietstocht). Het meestemmen voor onze KBO is pas in september en is alleen voor
de leden van de Rabobank. Bent u nog geen lid van de Rabobank, dan kunt u dat alsnog worden door met de Rabobank
te bellen. In een volgende nieuwsbrie leest u meer over het
stemmen op onze KBO.

Niet oud zijn is: hij die zijn haren verliest, maar niet zijn hoop
Gaat u verhuizen of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, bel 515893 of mail naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl

