
26 mei 2019.

Beste allemaal,

Graag had ik U verslag gedaan over onze bustocht van 29 mei, maar gelukkig nu ik 
dit schrijf moet ons reisje nog komen. Het verslag houdt U van mij tegoed in de 
bijlage van juli.

NUT / OMNI fietstocht.
Zoals in het vorige magazine al is aangekondigd vindt op 15 juni a.s. de 
NUT / OMNI fietstocht plaats. Hiermee kunnen we € 300,- voor de KBO ’t Kruis 
bijeen fietsen. Nodig zijn dan minimaal 10 fietsers en fietsters die het leuk vinden om 
gezamenlijk niet alleen die centjes maar ook een gezellig tochtje willen beleven met 
alles “d’r op en d’r an”; ……nou alles..? ….bijna alles dan…!!: koffie met wat lekkers 
bijvoorbeeld.
We gaan weer samen met het koor en omdat het koor te maken heeft met krimp, 
wil het ook zeggen dat het steeds moeilijker wordt om 10 fietsers uit die groep te 
vinden. Bovendien zijn veel koorleden ook lid van de KBO en twee heren dienen kon 
vroeger al niet en dat is nog steeds zo. 
Dus meer dan 10 fietsers is meer dan welkom voor eventuele kooraanvulling.  
De start is om 09.30 uur vanaf tafeltennisvereniging DOV, nabij sporthal zuid.
Beide penningmeesters bedanken u nu al..!!

Bijzondere verjaardagen in juni.

Mevr. Nel. de Jong-Dekker       17 juni                85 jaar.
Dhr.   Kees Offeringa                17 juni                80 jaar.

Beiden heel Hartelijk Gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst!

Secr.: Riny Rijpkema
Jan Glijnisweg 109, 1702 PB 
Heerhugowaard
tel. 072 – 571 04 09 of 0650 – 600 992
email mc.rijpkema@kpnplanet.nl



Agenda
De maanden Juni, Juli en Augustus is het vakantie.
Dat betekent niet dat we stil zitten want tijdens deze vakantiemaanden worden nog 
enkele zomeraktiviteiten georganiseerd.

Met Piet en Cor op pad.  Elke 2e en 4e woensdag van de maand een fietstocht o.l.v 
Piet en Cor die om 13.30 uur van start gaat vanaf de Deel.

Bij voldoende belangstelling is er elke woensdagavond om 19.00 uur jeu de boules 
op de ijsbaan. Wel oppassen want komen kijken kan besmettelijk zijn.

Van 20 t / m 30 juni vindt het Kruizergrastournooi (KGT) plaats. Twee teams van 
KBO-leden doen daaraan mee. Een dames (de kruisbessen) en een herenteam.
Met uw aanmoedigingen kunnen ze misschien ver komen in het tournooi.

Het volgende “kbo/Pcob” magazine verschijnt rond 28 juni 2019

Vriendelijke groeten,
Riny Rijpkema

MIDZOMERMAALTIJD. 
 
Op 12 juni wordt weer een Midzomermaaltijd gehouden in de Trefpuntkerk in 
Broek op Langedijk voor mensen met niet zo’n dikke portemonnee, die toch 
wel eens lekker uit eten willen. Een aantal uitstekende (amateur)koks gaan het 
uitgebreide buffet verzorgen.   
De maaltijd wordt georganiseerd vanuit Stichting Present, die als doel heeft om 
bruggen te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden. Present is een soort makelaar in 
vrijwilligerswerk; daarbij bieden ze vrijwilligers de mogelijkheid om zich in 
eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede,  
lichamelijke of geestelijke beperkingen of en sociaal isolement (mensen die zich
eenzaam voelen). Met name deze laatste groepen mensen worden ook van 
harte uitgenodigd voor de maaltijd. En een flinke groep vrijwilligers zal ervoor 
zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd is. De start is om 16.30 uur 
(Dorpsstraat 41, 1721 BB Broek op Langedijk). 
Wilt u graag aanschuiven? Geef u dan op bij: midzomermaaltijd@gmail.com  
Er wordt niet gecheckt hoe dik of dun uw portemonnee is en ook niet of u wel 
of niet eenzaam bent. 
De inschrijving sluit op 5 juni. 
 
 
 


