
 

  

  

  
 

Bouwtijden bouwplaats/veld en vordering Memory 
 
Voor een ieder die wil komen bouwen, jullie zijn van harte 
welkom, er is voor iedereen werk! 
 
Huidge bouwtijden bouwplaats zijn: 

- Maandag tot en met vrijdag, 18:00-22:00 uur (19:30 
koffiepauze) 

- Zaterdagen, 9:00-16:00 uur (10:00 koffiepauze) 
Huidige tijden veldwerkzaamheden zijn: 

- Dinsdagavonden, vanaf 18:30 uur. 
- Zaterdagen, vanaf 9:00 uur. 

(het bestuur kan ten alle tijden beslissen af te wijken van deze 
standaard bouwtijden indien nodig). 
In de tent hangt een whiteboard waarop je kan kijken wat er nog 
gedaan moet worden. Is dit klaar, vink het dan ook graag af ☺! 
 
Je kan natuurlijk ook iemand van de bouwcommissie aanspreken 
die op dat moment aanwezig is. De bouwploeg bestaat uit: 
Ton, Benny, Ivo, Cliff, Martijn, Eddie, Mike en Glenn. 
 
Hierbij een paar foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden: 
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Jaarvergadering  
 
De jaarvergadering kan eindelijk gepland 
worden, noteer deze datum alvast in jullie 
agenda (de uitnodiging volgt): 

- Vrijdag 16 juli a.s., 20:00 op de 
bouwplaats. 

Activiteitenkalender 2021 
 
Reminder!  
Geef je nog snel op voor de fietstocht en/of BBQ 
op zondag 11 juli a.s. 
 
Aanvang fietstocht 13:00 uur op de bouwplaats 
aan de berkenring. Rond 18:00 uur gaat de BBQ 
aan en uiterlijk 21:00 is de avond afgelopen. 
 
Opgeven kan tot uiterlijk 4 juli a.s. opgave is 
noodzakelijk, vol=vol. Wees dus snel! Opgeven 
kan via e-mailadres: 
activiteitencommisie@buurtschap-deberk.nl of bij 
Annie Hereijgers. Eventuele vegetarische 
wensen ook doorgeven. 
 
Kosten voor de BBQ p.p.: 

- Kinderen 4 t/m 12 jaar € 7,50. 
- 13 jaar en ouder € 12,50. 

 
Let op! Opgave is pas definitef na betaling. 
Betalen voor 4 juli a.s. via: 
NL62RABO0105834378 t.a.v. AC Buurtschap De 
Berk o.v.v. naam/namen + BBQ of contant bij 
Annie Hereijgers aan de Molenstraat 15c o.v.v. 
naam/namen op de envelop. 

 

 

Investeren in onze bouwplaats gaat door! 
 
Wij zijn nog steeds bezig met het afwerken van 
onze mooie bouwplaats.  

- De metselaars hebben inmiddels een 
start gemaakt met het metselwerk van 
de buitenmuur, superfijn! 

- In en om de tent is ook al veel werk 
verzet, maar er is nog voldoende te 
doen! 

 
 
 

Vrijwillige bijdrage 2021 
 
Mogen we wderom een beroep op jullie doen voor de jaarlijkse 
vrijwillige bijdrage? 
 
Hiervoor komen we graag binnenkort bij je langs als je in de wijk 
'De Berk' woonachtig bent. Hierbij houden wij uiteraard rekening 
met de dan nog geldende corona-maatregelen.  
 
Gezien het feit dat een deel van onze Berkers niet in de wijk  
‘De Berk' woont hebben we besloten om deze per e-mail te 
benaderen en niet meer persoonlijk langs te gaan.  
Hiermee voorkomen we dat we voor een gesloten deur staan en 
spelen we meteen slim in op de nog geldende maatregelen. 
 
Aan de hand van deze nieuwsbrief de bijdrage overmaken?  
Dat mag natuurlijk ook op rekeningnummer: NL43 RABO 0160 
554 748 t.n.v. Stichting Buurtschap De Berk o.v.v. naam, adres 
en bijdrage 2021.  
 
De algemene e-mail hierover is gisteren aan jullie allemaal 
verzonden.  
 
Wij hopen wederom op jullie steun te mogen rekenen voor het 
jaar 2021. Mocht je de vrijwillige bijdrage reeds overgemaakt 

hebben,  hartelijk dank hiervoor namens de buurtschap 😊! 
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