Alphen aan den Rijn, 11 april 2012
Hallo Raccers,
We beginnen de brief met een treurige mededeling.
Onze oudste donateur van de club, mevrouw Grefhorst (de moeder
van Kees Elzenaar) is op 24 maart jl. overleden.
Ze gaf altijd wat lekkers en wat geld mee als we naar België
gingen. Ze is 92 jaar geworden.

Anja
Anja de Vries is geopereerd aan haar heup. Alles is goed
gegaan. We hopen dat ze gauw weer als een kievit loopt.
JOHN EN MARGRIT
John en Margrit hebben een bedankmail naar Kees gestuurd voor
het leuke fotoboekje met goede wensen.

BETALINGEN
7 leden en 7 donateurs hebben nog niet betaald.
Graag zo spoedig mogelijk betalen.
BUITENLANDRIT.
Ook Karin Bergen gaat mee naar België.
Dit brengt het aantal deelnemers nu op 12.
Hiervan hebben er al 7 betaald.
DE EERSTE RIT VAN DIT JAAR.
Is die van Kees en Grace op zondag 22 april 2012
Het is de bedoeling dat we tussen 11:15-12:00 gaan verzamelen
bij
Van Der Valk in Zwolle
Kranenburgweg 10, 8024 AC Zwolle (voor de mensen met tom-tom)
Tel: 038-4521064

Het is een redelijke rit niet helemaal zonder heuvels en
stoplichten maar toch nog zeer de moeite
Zeker als het weer ook een beetje mee werkt.
Mensen graag opgeven i.v.m het doorgeven van het aantal
bezoekers bij koffie en eventueel eten
dit zal ook bij Van Der Valk zijn zodat men zeer eenvoudig
weer de weg naar huis kan oppikken.
Tevens alvast een ghost writer gezocht die een stukje wil
schrijven voor het grote jaarboek.
Het is te hopen dat het weer mee werkt dat het een geslaagde
dag mag worden.
Opgave graag zo spoedig mogelijk bij
of
grace-kees@hotmail.com of 06-11220361 [vodafone dus niet
altijd even goed bereikbaar)
:)
:-)
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