
VERSLAG MOOIE FIETSTOCHT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op tweede pinksterdag organiseerden wij dit jaar onze gezellige jaarlijkse fietstocht. 
Vanaf 1 uur kon er gestart worden.  
 
 

Voordat men van start ging werd 
eerst onze nieuwe bank op het plein 
van de Schole onthuld.  

 
 

De bank is bekostigd door de 
opbrengst van de sponsoractie van 
Plus Cornelis.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Ondertussen werd er nog snel even op de buienradar gekeken. Een buiengebied was 
onderweg en de vraag zou zijn of iedereen wel droog zou blijven. Toch gingen er 82 
personen goed gemutst onderweg. Helaas rond twee uur, half drie brak de bui los.  
 
 
 
 
Gelukkig heeft bijna iedereen 
een schuilplaats kunnen vinden, 
zoals op de foto hiernaast. 
 
 
Deze groep schuilde in een 
ligboxenstal waar ze van de  
boer tekst en uitleg kregen over 
zijn melkrobot 
 
 



Door dit oponthoud kwam 
iedereen later dan gepland via 
zwiep/beekvliet bij café Baan 
in Geesteren terecht. 

 
Na een korte pauze werd de 
route vervolgd.  
Via de Lebbenbrugge, richting 
Barchem,om daarna weer aan 
te komen bij de Schole in  
Klein Dochteren.  

 
 

 
 
 
Onderweg voorzien van  
een drankje en iets lekkers,  
ook was er weer een Pegro ijsje.  
 
 
 
Tot slot bij de Schole was er voor 
iedereen een heerlijke loempia  
gemaakt door Oy Hietbrink. 
 
 
 
 
 

Om 6 uur was iedereen bij de 
Zonnebloem voor het 
vervolgen van de fietsbingo. 
Onderweg had iedereen 
alvast 12 bingonummers 
kunnen noteren.   
Onderweg moest men ook 
raden hoeveel bierdoppen er 
in een pot zaten. 
 
 

Dat kwam tevens goed van pas bij een gelijke bingo.  
Een gelijke bingo was er, maar door de bierdoppen werd  
Johanna Nijman eerste en Ineke Kieskamp tweede.  
De derde prijs ging naar Albert Stegeman. Hij zat het dichtst  
bij het juiste aantal bierdoppen. Na deze prijsuitreiking ging 
iedereen tevreden naar huis.  
 
Derk Klein Baltink, Gerard Zieverink en Gerrie Klein Baltink  
hadden weer een prachtige tocht uitgezet.  Bedankt hiervoor!  
Tot slot iedereen bedankt die heeft meegedaan,  
op de fiets of met de auto…….graag tot volgend jaar.  
 
                                       
                                    www.bv-kleindochteren.nl 


