
 
 
 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF NR 61 JAARGANG 7,  MAAND AUGUSTUS 2016 VERSIE 1.0 
 
Beste Berkers,  
 

- We zijn druk bezig met het bouwen van onze corsowagen en er wordt druk gewerkt aan de 

vormgeving, papier-machéen en bloemblaadjes plakken.  

GEZOCHT: VELE HANDJES OM ONZE CORSOCREATIE “CONTRA” OP ZONDAG 4 SEPTEMBER TE 

LATEN SCHITTEREN  

Elke avond starten we om 19.00 uur met koffie en daarna werken we tot 22.30 uur. Ook op 

zaterdag en zondag kunnen we jullie hulp nog heel goed gebruiken. De tent is dan open vanaf 9.00 

uur en wordt er doorgewerkt tot 16.00 uur. 

Op dinsdag- en donderdagmiddag is de tent open van 13:30 tot 16:00 uur. 

 

- Op woensdagavond 24 augustus wordt er een sponsoravond georganiseerd. Hiervoor hebben jullie 

allemaal een uitnodiging ontvangen. Opgeven middels e-mail secretariaatdeberk@gmail.com 

 

- Op zaterdag 3 september is het mogelijk om in de tent te eten. Je hoeft dus tussendoor niet naar 

huis. Er zal een frietwagen achter de tent komen te staan, waar je onbeperkt friet en snacks kunt 

bestellen. Hiervoor zal een vaste prijs gevraagd worden. En het is de bedoeling dat je je vooraf 

opgeeft en direct betaald. Verdere informatie hierover volgt nog.  

 

- Op het veld zijn inmiddels de eerste bloemen geplukt voor de levering. Jullie worden op de hoogte 

gehouden van de pluktijden door middel van de briefjes en het bord bij de tent. 

 

- Ook dit jaar worden er weer kinderavonden georganiseerd, op dinsdag 16 en 23 augustus, van 

18:30 uur tot 19:30 uur en op zaterdag 27 augustus van 10:30 tot 11:30 uur. Er wordt er een 

activiteit rond het corso georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met het corso. 

 

- Kindercorsobouwmiddag bij de tent op zaterdag 10 september. 

 

- Let op dat tijdens het komende corso mensen uit Zundert weer gratis toegang krijgen tot het 
parcours d.m.v. het tonen van een ID bewijs afgegeven door de gemeente Zundert. Ben je niet in 
het bezit van een dergelijk ID bewijs dan kun je melden bij de corsobalie in het cultuur centrum. 

 

- Van de volgende activiteiten hebben jullie onlangs mail ontvangen. Lees deze goed door en geef 
je zelf op. 

 Eten op Corsomaandag en Programma op Corsomaandag 

 Buurtfeest nieuwe stijl 

 Afhalen corsoshirts 
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 Kinderavonden: dinsdag 16 augustus en 23 augustus en zaterdag 27  
augustus ochtend 

 Corsong bij Tenniscentrum De Leeuwerik 20 augustus: 2 deelnemende acts 
vanuit onze buurt 

 Ontbijt en doorwerkzondag: 28 augustus 

 Maaiavond, woensdag 31 augustus na 22.00 uur. Wellicht gaan we deze avond al 
tikken 

 La Chouffe avond: vrijdag 19 augustus na 22.00 uur 

 Open-tenten route: zondag 21 augustus 

 Buurtfeest middag: zaterdag 24 september aanvang 13.30 uur 

 Buurtfeest avond (nieuwe stijl): zaterdag 15 oktober 

 Najaarsactiviteit: zaterdag 19 november 
 

Bij de La Chouffe-avond zullen ook “vrouwenbiertjes” en wijnen aanwezig zijn. 
 

We zien jullie graag op het veld, in de tent of bij een activiteit of andere gelegenheid 

van of namens onze buurtschap. 

 

Voor vragen kun mailen naar: secretariaatdeberk@gmail.com 

 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     

 
 
 
  

 

 

 


