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Geboren 
Op 7 juni is  

collega Tessa bevallen van 
haar dochter Lobke.   

 

Namens ons allen van harte  

 

 Gefeliciteerd !!! 

Uitnodiging 

Expositie 
 

Ton Boerenbach heeft het voor elkaar: 
hij exposeert met zijn kunstwerken in 
Castricum, bij het bedrijf van Ida Bakker. 
Als je daar in de buurt bent, verbaas  

jezelf en ga eens kijken naar wat Ton 
maakt. Zeer zeker de moeite waard! 



Heb je ook iets wat eventueel in De Meeuw zou kunnen? Laat het Marijn of  Henk-
Jan weten!! 

Raadsel 

De dame op deze foto, hoe oud is zij en wie is het?  

Is het een bekende Nederlander, de moeder (oma?) 

van een bekend iemand,  iemand van televisie0. 

Wie heeft er enig idee en durft een gokje te wagen? 

 Als je het denkt te weten kun je het aan Henk-Jan  

of Marijn laten weten. In de volgende nieuwsbrief  

komen de reacties. 

Vraagstuk 

Een man staat voor zijn huis. Als hij er 1 keer omheen loopt doet hij hier 
30 seconden over. Zijn huis is rond en heeft bij behalve de ingang geen 
hoeken. Om binnen te komen moet hij op zijn knieën naar binnen krui-
pen. Hoe kan dit?   

Doppen 

Op 23 juli kreeg ik een containerzak  

met doppen van de mensen van het  

Karenhuis in Alkmaar. Het betekent  

een nieuw record. Het vorige record  

stond op een vuilniszak met doppen.  

We genoten van vlaaien die ik had  

meegenomen. Wij aten deze traktatie  

bij de koffie om het nieuwe record te  

vieren.  

Groetjes, René  

Raisin Hope Ride 
De Raisin Hope stichting heeft als doel om aangepaste fietsen te realise-
ren die door mensen met hersenletsel kunnen worden gebruikt.  

Op zaterdag 29 augustus vindt de jaarlijkse fietstoertocht Raisin Hope 
Ride plaats. Een fietstocht waarbij de opbrengsten ten goede komen aan 
deze stichting. Meer weten, sponsoren of wellicht zelf meedoen? Kijk op-
de website www.raisinhoperide.nl of vraag meer details aan je contact-
persoon. 


