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Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk 

Mooie fietstocht met afsluiting op de terpen 
Een uitje voor de hele familie!  

Het bestuur van wijkvereniging Benedenkerk organiseert 

op zondag 31 mei aanstaande een mooie fietstocht van 

ca. 30 km in de omgeving van Waspik.  We verzamelen 

om 10.00 uur bij familie Schoonen aan de Stadhouders-

dijk nr. 4d. Vanuit hier vertrekken we in verschillende 

groepen. Er zal een pitstop gehouden worden op de 

markt in Geertruidenberg. Vanuit hier gaat de fietstocht 

verder en zal eindigen in de Overdiepse polder bij familie 

Fleerakkers, waar we gezamenlijk van een heerlijke lunch 

genieten. Daarna wordt er door de familie een rondlei-

ding gehouden over hun boerderij en terp.  

Na de rondleiding is er nog een mogelijkheid om gezellig 

na te borrelen. 

Opgeven voor de fietstocht kan bij Walter Schoonen via e-mail walter.schoonen@home.nl 

of telefoonnummer (0416) 66 36 87. Doe dit wel uiterlijk 26 mei aanstaande! 

Voor deze activiteit geldt een eigen bijdrage van 5 euro p.p.. Dit is inclusief lunch en 

rondleiding. Kinderen tot en met 16 jaar fietsen gratis mee. Betalen kan contant bij ver-

trek. 

Houdt u van vissen? 

Noteer dan alvast 28 juni in uw agenda of op uw kalender. Vis-

sen wordt namelijk de volgende activiteit die het bestuur voor 

het hele gezin organiseert. 

Meer informatie volgt! 

Paasactiviteiten zeer goed bezocht. 

De workshop paaslekkernij maken was weer een zeer  geslaagde activiteit. Velen heb-

ben weer iets lekkers gemaakt bij Bakkerij Apart. Agnes en Eduard bedankt! 

Op de zaterdag voor Pasen hebben een aantal junior paashaasjes eieren en een aantal 

chocolade paashaasjes verstopt in het vogelbos. 30 kinderen hielpen om al de eieren te 

vinden. De rit heen en terug naar het speelveldje in de oud ijzer kar van de wijk was he-

lemaal een feest voor de kinderen. 

Kijk voor de foto’s op www.benedenkerk.nl. 


