Op zaterdag 9 september aanstaande organiseert de heemkundekring Op ’t
Goede Spoor enkele activiteiten in het kader van

Open Monumentendag.
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u terecht in SCC Den Bolder waar u gratis een boekje en
fietsroute kunt ophalen. De route, ruim 8 km., leidt u langs allerlei mooie plekjes in Waspik. In
een klein handzaam boekje kunt u nog informatie vinden over enkele panden of plekjes die op
de route te zien zijn. De fietsroute sluit aan bij een soortgelijke route door Sprang-Capelle en
Waalwijk. Die routes en bijbehorende achtergrondinfo is ook in Den Bolder beschikbaar.

SCC Den Bolder, startpunt van de activiteiten op 9 september
Die dag zal er speciaal voor diegenen die
niet in staat zijn de fietstocht te maken
een dieseltreintje door Waspik rijden.
Gestart wordt ook nu bij Den Bolder. De
1e toer zal vertrekken om 10.30 uur, de 2e
om 12.30 uur en de 3e en laatste om
14.30 uur. Tijdens de tochten, die
ongeveer 1 ½ uur zullen duren, zal het
treintje langs diverse mooie plekjes in
Waspik rijden en er soms even halt
houden voor een korte uitleg. Die wordt
gegeven door een begeleidende gids van
onze kring.
In de treinwagon is plaats voor maximaal 25 personen. Om zeker te zijn van een plaats is het
daarom raadzaam vooraf te reserveren voor een van de toeren. Dat kan vanaf maandag 4
september per e-mail (marianne.hans@hetnet.nl) of
telefonisch 0416-313185.
Ook de treintochten zijn gratis.
De treinwagon is helaas niet geschikt voor
rolstoelgebruikers.
Tot slot:
Op 9 september zal van 10.00 tot 16.00 uur ook de pas
gerestaureerde Hervormde kerk te bezichtigen zijn.
Gedurende enkele uren zal het orgel bespeeld worden en
ook hier zal een van onze gidsen u graag iets vertellen
over de geschiedenis, de bouw en het interieur van het
oudste gebouw van Waspik
Deelname aan alle genoemde activiteiten is gratis.
Wij wensen u alvast veel plezier.
Het bestuur van
Hkk “Op ’t Goede Spoor” Waspik.

