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GEHEEL \IRIJBLI.I\IEND :
Ondanks het feit
dat hieraan
wordt getwijfeld,
ontrrangt volgens een bestuurslid
van een vereniging
iemand de Nieirwsbrief
ongevraagd,

Bij zo goed ars alle
U echter die persoon
9 ê D , b e r i c ht d i t d a n
redereen ontvangt de
plichting
of betaling
Het aantal lezers is

lezers is inrnidders navraag gedaai-r, bent
die de Nieuwsbrief
niet nêer wil ontvane vê n (teI " O34L- 419399)
Nieuwsbrief tot, nu toe zonder enige veren geàeel vrijblijvend
t
overigens wederom toegenomen.

GENEZTilGS

Tijdens het (zeer gesraagde) pinksterweekend,
brak petra van
den Hoorn zoals bekend haar arm.
Het genezingsproces duurt toch nog rederijk
lang, ondanks de
CD die zij van de aan haar geschonken bon kon fóien.
ÀIs dank voor de bon stuurde ze een briefje
en dàt is elders
afgedrukt.
TTELERROITDE:
De organisatie
heeft
van een ploegentijdrit
voor wielrenners
Henk Karelsen verzocht op zaterdag 27 septe:rnber met een groep
motorrijders
mee te werken aan dit evenement. Interesse ?
Bel Henk even, tel.nr.
033-2459655
ÏOERTIPS:
rrl{at u ook doet, het is aan u ! rt Dit zou tot
op heden de
slogan kunnen zijn
voor de lezers
van de NieuwsËrief.
rn de.maand julÍ
is hierop één uitzondering
en dat is de
toerrit
op 13 juli
van Jan Henk Karssen.
Zeeland op zrn duimpje en laat ons
E+j kent de provincie
die dag de mooiste weggetjes
zièn !
om optinaar
te kunnen genieten
vertrekÈ
hÍj
rekker vfoeg
(o9.0O uur) vanaf zí1n woning te Ermelo, witt, u elders
I r'
rraanhakenrr bel dan even met, hem (tel.
O34L-b54321)
Is het slecht
weer, dan mag u die dag doen wat u wilt
want dan graat de rit
niet door. Is het lekker weerr:'dan
dus op naar Zeeland.
TTEIIIÍE TIATIIT,T:
rn de vorige
Nieuwsbrief
stond, dat Hans Terrnaat een rit,
heeft ap L7 augustus.
Hans heeft dan we1 een rit,
maar
ars conducteur
op de trein.
zíjn toerrit
op de motor is
op zondag 3 augustus en meêr daarover
leest u in de volgende Nieuwsbrief
'
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ot{ZItIi
In de vorige Nieuwsbrief
stond, dat de barbecue-avond
op
L9 juli
a.s. zou worden georganiseerd.
Onzin natuurlijk,
u weet beter want de juiste
datum is

26
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U kunt zich -wel heel snel zijnnog opgeven via de tel.nrs.
o577-49L687 (bgq 0341-41-9388)
trvol is vol ! rl
Voor de bowlingavond van 13 september geldt:
Nadere informatie
hierover
ook via O34L-4L9388.

TOuKotÉxlj_

De komende maanden zal worden bekeken hoe met het initiatief
trMGde Vriendschaptt verder moet wot'den omgêgaan.
gaat welllcht
Dat dit vastere vormen zal krijgen,
tot de mogelijkheden behoren. De initiatiefnemers
hebben dan misschien,
door de nieuwe aktuele situat,ie meer mogelijkheden en minder
verp)-ichtingen
!

KjAIiPEERT|EEKEilD:
op initiat.i-ef
van en bij Bert en Mathilda van den Hoorn
vond een soort reËnie plaats van de deelnemers aan het
Pinksterkanpeerweeend.
Enkele andere geïnteresseerden
vtaren hierbij
ogk rtvan-de partijrr en het werd een bijzonder gezellig gebeuren t
Ar snel werd het idee geopperd wederon een kanpement in t,e
richten en dit gaat geÉeurèn in het weekend vair rs, !6 en
L7 augrustus: we gaan niet ver hreg, maar het wordt zeker
gezellig.
Wi l t u o o k me e ?
Bgr dan "tt/ met Bert & Mathitda, tel.nr.
o34L-3s2608.
N i e m a n d t e b e re i ke n ? B e I d an 0341- 41_9388.
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