
 

  

  

 

  

NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 95 

Jaargang 13 

December 2022 

Belangrijke data voor in de agenda 
 

26 Nov - 17 Dec: 
Kerstbomenverkoop 
17 Dec: Kerstborrel 
bouwterrein/loods 
25-26 Dec: Kerstmis 

 31 Dec: Oudjaar 

1 Jan: Nieuwjaar 
7 Jan: Nieuwjaarsborrel 
Cafe 2 
22 Jan: Ontwerppresentatie aan 
de buurtgenoten 
10 Mrt: Jaarvergadering 

       
 
 
 

Lasergamen 
Op 5 november hebben 45 personen zich in het donker 

gewaagd tussen de obstakels in de sporthal om te strijden 

met hun team van 5 personen tegen 2 andere teams van 

eveneens 5 personen. 

Wat was het leuk om eens andere gezichten bij een activiteit 

te zien en hopen dat dit het komende jaar vaker gaat 

gebeuren. Na al dat strijden was het dan tijd voor een 

lekkere snack en natuurlijk niet te vergeten de prijsuitreiking. 

Wij vonden het een zeer geslaagde sportieve avond. 

Hieronder het winnende team ( Peter mist op de foto) en de 

best spelende persoon. 

      

Bakkerij Ooms 

Wij willen Bakkerij Ooms feliciteren met hun 75-jarig 

bestaan. Ze zijn al lange tijd sponsor van onze buurtschap 

en sinds een aantal jaren mogen we tijdens de 

Aardbeienfeesten gebruik maken van hun Bakkerij om de 

bezoekers en horecagelegenheden te voorzien van lekkere 

verse aardbeitjes en vlaaitjes die we als buurtschap maken 

en verkopen. 

We wensen Bakkerij Ooms nog vele mooie bakjaren toe! 

 

 
 

Bouwgroep- app en Sterk Werk De Berk- app 

Er is opgemerkt door buurtgenoten dat er steeds meer foto’s en gekkigheden geplaatst worden op de 

bouwgroep-app. Via deze weg willen we nogmaals jullie aandacht vragen voor het gebruik van de 

verschillende app-groepen. De bouwgroep-app graag alleen informatie, vragen en foto’s plaatsen die 

betrekking hebben op de bouw van wagen, terrein, nieuwbouw tent et cetera. 

 

Op de SterkWerk, De Berk -app, mag alle overige informatie, felicitaties, foto’s en filmpjes gezet worden die je 

wilt delen met je buurtgenoten. 

Onze dank hiervoor namens buurtgenoten 

Evaluatie vergadering 

Op donderdag 20 oktober vond de 

evaluatievergadering met buurtgenoten 

plaats over het corso-jaar 2022. Helaas 

waren er maar 12 buurtgenoten ( buiten het 

bestuur) aanwezig. We zijn erg blij dat de 

12 personen die er waren de tijd en moeite 

hebben genomen om te komen. Het 

evalueren is een belangrijk onderdeel van 

het corsojaar. Met de feedback zowel 

positief als negatief vanuit de buurtgenoten, 

het bestuur en de commissies ( die ook 

apart evalueren), kunnen we als bestuur 

weer een verbeter-, behoudenplan uit gaan 

werken voor het jaar 2023. 

We hopen dan ook dat er volgend jaar weer 

meer buurtgenoten aanwezig zijn tijdens de 

evaluatievergadering. 

 
  
 
 



  
 

Vacature(s): 
 
BS De Berk is nog steeds op zoek naar mensen die zich 
willen inzetten in de vorm van bestuurslid. We zijn nog 
steeds op zoek naar een penningmeester en/of voorzitter. U 
kunt uw vragen en interesse kenbaar maken via 
secretaris@buurtschap-deberk.nl. 
Ook zijn wij nog op zoek naar versterking van de 
sponsorcommissie. Als u zich voor deze commissie wil 
inzetten kunt u uw vragen en interesse kenbaar maken via 
sponsoring@buurtschap-deberk.nl. 
De redactie van het Berkeblad is op zoek naar personen die 
het leuk vinden om het Berkeblad te vullen d.m.v. zelf 
stukjes te schrijven, maar ook stukjes op te vragen bij 
anderen.  
Bij interesse graag een mail sturen 
aan redactie@buurtschap-deberk.nl 
 
  
 
 

Op naar 2023…….. 

Voor iedereen fijne feestdagen en een goede, veilige jaarwisseling met 

een gezond en dahliarijk 2023. 
Namens het bestuur: 

Jeffrey Krijnen, Aschwin Aarts, Ton Broosus, Yvonne van den Braak, Benny Damen, Britt Jacobs. 
 

Nieuwjaarsborrel 

Dit jaar niet op zondag maar op zaterdag 7 

januari vanaf 16.00 uur de nieuwjaarsborrel 

met een hapje eten erbij bij Café2. We 

vragen een eigen bijdrage. Voor opgave en 

wat je voor je eigen bijdrage krijgt, houdt de 

flyer in de gaten. 

 

 

 

Ontwerp 2023 inschrijving 

Inschrijven met een ontwerp voor 

bloemencorso 2023 bij buurtschap de Berk 

kan nog tot 8 januari 2023, via 

secretaris@buurtschap-deberk.nl 

Heb je leuke ideeën op papier, computer of 

al uitgewerkt als maquette, schroom niet en 

meld je aan. Ook als je vragen hebt, mag je 

die via de mail toesturen.  

 

 

 

Sponsoren 

Wij willen als gehele buurtschap alle sponsoren heel 

hartelijk bedanken voor jullie sponsoring op wat voor 

wijze dan ook in het jaar 2022 voor onze buurtschap. 

Zonder sponsoring wordt het voor een buurtschap erg 

lastig om een bloemencorso wagen rond te laten rijden 

en een goede tent en bouwplaats te kunnen bouwen 

en te onderhouden.  

Onze dank is groot en we hopen in 2023 weer een 

beroep op jullie te mogen doen. 

 

Verkeersregelaar optocht Boemeldonck 

Op 19 Februari trekt de optocht weer door 

Boemeldonck. Hiervoor worden weer 

vrijwilligers gezocht om als verkeersregelaar 

op te treden.  

In de mail heeft U hierover al bericht 

ontvangen. Van de mensen die willen 

helpen zie ik een reactie met de gevraagde 

info graag voor 24 December in de mailbox 

van de secretaris ( secretaris@buurtschap-

deberk.nl ) 
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