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Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk 

Vliegeren op en bezoek aan de terp 

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar oud?  

Hou je van vliegeren?  

Kom dan zaterdag 13 mei a.s. gezellig met ons mee 

vliegeren bij de familie Fleerakkers in de Overdiepse 

Polder.  

Ben jij jonger dan 6 jaar?  

Neem dan je vader of moeder mee! 

Heb je zelf een leuke vlieger? Neem deze dan ook mee! 

Als het weer het toelaat, zal er ook een echte kitesurf demonstratie gegeven worden! 

 

Verder spelen we leuke spelletjes en sluiten we de middag af met lekkere  

pannenkoeken! De eitjes en de melk halen we vers van de boerderij! 

 

Je kunt je tot dinsdag 9 mei a.s. aanmelden via e-mail benedenkerk@home.nl.  

Vermeld daarbij je naam en adres, leeftijd en of je een eigen vlieger meeneemt. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is het misschien noodzakelijk dat je gebracht 

en gehaald moet worden in de Overdiepse Polder. Maar dat hoor je dan nog. 

 

We beginnen om 14.30 uur en we verwachten rond 18.00 uur weer terug te zijn.  

Aan deze activiteit is geen eigen bijdrage verbonden.  

Consumpties voor de volwassenen zijn voor eigen rekening.  

Noteer het weekend van 23 en 24 september in uw agenda! 

Koning Willem Alexander viert dit jaar een kroonjaar. Hij ziet Abraham, hij wordt dus 50 

jaar! Onze buurtvereniging bestaat ook 50 jaar! Dit vieren we tijdens een feestweekend! 

De voorbereidingen van ons 50 jubileum-

weekend zijn in volle gang. Het belooft weer 

een leuk weekend te worden met een  

gevarieerd programma voor jong en oud. 

Heeft u het weekend van 23 en 24 september 

al gereserveerd op uw kalender? 

Mocht u nog een leuke tip hebben voor ons 

jubileumweekend? Mail dit dan door naar 

benedenkerk@home.nl. 


