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Beste Berkers,  
 

- Zoals jullie wellicht al gehoord of gelezen zullen hebben gaat de optocht in 2016 i.p.v. linksom, 
rechtsom rijden. Dit houdt in dat we vertrekken vanaf het veiling terrein richting de markt, 
daarna gaan we rechts de Meirseweg op. Om via de Manderslaan en de Wildertsedijk over te 
steken richting de prinsenstraat, om daarna via de Veldstraat en de Willempastoorstraat weer op 
de Bredaseweg uit te komen om voor de tweede keer de markt te passeren voor de 
prijsuitreiking.  

 

- De nieuwe Gouden Gids is inmiddels bij iedereen in de brievenbus gevallen. Gelieve de oude 
Gouden Gidsen in te leveren bij onze buurtschap. Deze kunnen bij onze bouwlocatie of bij de 
bestuursleden afgegeven worden. We kunnen deze zeer goed gebruiken voor het plakken van de 
wagen, om op deze manier de verschillende lagen duidelijk zichtbaar te maken.  

 

- Op vrijdagavond 12 Februari willen wij een brainstormavond houden, hierbij zou het bestuur het 
zeer op prijs stellen dat zoveel mogelijk buurtgenoten aanwezig zijn. 
Op deze avond zullen we aan de hand van een aantal stellingen proberen een discussie te starten 
om te kunnen achterhalen wat er in de buurt leeft. Met de input van de mensen op deze avond 
zullen we een aantal speerpunten formuleren, en met deze punten kunnen we dan met z`n alle 
aan de slag om onze buurtschap naar een hoger niveau te tillen.  
 

- Binnenkort zullen een aantal buurtgenoten een aantal uur rond gaan bellen namens de 
vriendenloterij om nieuweleden te werven. Hiermee kunnen wij een leuk bedrag verdienen voor 
onze buurt. En natuurlijk als de nieuweleden onze buurt als goed doel aanmelden krijgen wij hier 
ook maandelijks een vergoeding voor.  

 

- Wij zullen in het voorjaar het terrein achter de huidige tent gaan klaar maken voor in de 
toekomst. Er zal begonnen worden met het plaatsen van hekwerk rondom het terrein. Jullie 
zullen nog bericht ontvangen op welke dagen wij hiermee willen beginnen.  

 

- Op Vrijdagavond 4 Maart is het weer tijd voor onze jaarvergadering bij Café het Wapen van 
Zundert in de Katerstraat. Vanaf 20:00 zullen de penningmeester en secretaris aan de hand van 
een jaarverslag een overzicht geven over het afgelopen jaar.  

 
Tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie, een activiteit of een andere gelegenheid van of namens onze 
buurtschap.  

 
Bestuur Stichting Buurtschap De Berk 


