
Fietstocht  2015 

Op maandag 25 mei was het weer zo ver.  Tijd voor onze jaarlijkse gezellige familie fietstocht.

Ook dit jaar hadden Gerrie en Derk Klein Baltink samen 

met Gerard Zieverink weer een mooie route uitgedacht.  

Het spelelement was door ons verzonnen.  

Pegro IJs en de limonade tussenstop was geregeld.  

Alles klaar om rond één uur van start te kunnen gaan.  

Om half 2 waren inmiddels 90 personen aan de start 

verschenen.  Iets waar wij bijzonder trots op kunnen zijn. 

Ook waren er dit jaar weer drie auto’s  die mee deden 

met onze speciale autoroute.  Goed gemutst gingen de 

deelnemers op pad. Via het Grote Veld richting Vorden. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Uiteindelijk was iedereen terug en waren wij rond half 6 in 

De bingo werd gewonnen door Janna Schutte. 

bijna geraden door Tera Lueks. De crytovragen werd uiteindelijk door de familie Sch

Allemaal mochten zij een leuke prijs in ontvangst nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

       Janna Schutte                                               

Zo was het vandaag weer een gezellige dag die zeker voor herhaling vatbaar is. Iedereen die op welke wijze 

dan ook aanwezig was of heeft meegeholpen : BEDANKT.  En graag tot volgend jaar. 
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