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Nieuwsbrief nr. 52      juni, 2010 
 
Beste bewoners, 
 
Op zondagmiddag 30 mei had de jaarlijkse fietspuzzeltocht 
moeten plaatsvinden. Het weer was echter zo slecht dat wij het 
hebben afgeblazen.  
Omdat wij dat zeer jammer vinden hebben we besloten om a.s. 
zondag 6 juni de fietspuzzeltocht alsnog door te laten gaan.  
 
 

 
Vertrek vanaf het speelveld aan de 
Beemsterstraat/Heerhugowaardstraat vanaf 12.00 uur. 
Na afloop hebben we natuurlijk weer een gezellige prijsuitreiking 
en waar de tussenstop deze keer is, blijft een verrassing. We 
hopen op betere weer en op uw aanwezigheid! 
De fietstocht is dit jaar iets langer dan gebruikelijk, maar voert ons 
dan ook langs een verrassend mooie route.   
Zoals gebruikelijk zorgen wij weer voor een rustpauze waar de 
inwendige mens niet wordt overgeslagen. 
Iedereen die niet mee kan fietsen is vanzelfsprekend van harte 
welkom bij de prijsuitreiking met borrel die omstreeks 16.30 zal 
plaatsvinden. 

 U doet dit jaar  
toch ook mee!! 
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