
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 58 JAARGANG 7,  MAAND MEI 2016 VERSIE 1.0 

 

Beste Berkers,  

 

- In het weekend van 29 & 30 april was de planning om alle kollen te zetten. 

Omdat op vrijdag alles zeer voorspoedig was verlopen, waren we die dag al 

klaar. Bedankt iedereen voor de inzet. 

Omroep Brabant heeft een item uitgezonden over het knollen planten in 

Zundert. Deze is opgenomen op ons bloemenveld met Ivo en Jaan in de 

hoofdrol.. 

 

- Daarnaast zijn we ook op 27 april begonnen met het zetten van de tent. Ook 

hier was de opkomst (ondanks het slechte weer) erg goed. De hoogwerker kon 

daardoor ook eerder komen. Op 5 en 6 mei zijn dan ook de dakzeilen op de 

tent geplaatst. Nu de tent klaar is starten we gelijk met de bouw van de 

wagen. Sterk Werk van Buurtschap De Berk. 

 

- Op maandag 2e Pinksterdag (16 mei a.s.) is er de jaarlijkse maquette-

presentatie. Hier zal dan onze corsocreatie voor 2016 “Contra” worden 

gepresenteerd. Aanvang 10.30 uur in de tent. Ook hier kan iedereen zich 

aanmelden voor hulp bij de Van Goghloop (Ivo) – Aardbeienfeesten (Tim) en 

activiteiten van andere buurtschappen (Lisa en Britt). 

-  

- Als buurtschap De Berk timmeren we aan de weg op Multi-media, zoals 

WhatsApp en Facebook. Britt en Lisa coördineren de jaarlijkse activiteiten van 

andere Corso buurtschappen om ook daar ons gezicht zo veel mogelijk te laten 

zien. Zij zullen deze activiteiten op info App plaatsen. Aanmelden altijd 

rechtstreeks naar Lisa en Britt, zodat het ook een informatieve App blijft. De 

berichten op Facebook mogen altijd worden gedeeld. 

 

- We zijn nog steeds opzoek naar mensen die willen helpen bij de van Goghloop. 

Deze vindt plaats op Zaterdag 4 Juni, we zullen op deze dag weer actief zijn 

vanaf +/- 10:00 tot 23:00. Iedereen die zin heeft om mee te helpen kan zich 

aanmelden bij Ivo Gommers (famgommers4@gmail.com). 

 

- Mensen die willen helpen bij de verkoop van de aardbeien-(vlaatjes) tijden de 

aardbeienfeesten kunnen zich aanmelden bij Tim van Goethem 

(benjamin__76@hotmail.com). De aardbeienfeesten zijn dit jaar in het 

weekend van 11 & 12 Juni. 

 

- Ook zijn de telefoongidsen nog steeds van harte welkom, om te gebruiken bij 

het plakken van onze wagen. 
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- Oud ijzer en witgoed is nog steeds welkom. Er staat momenteel een oud-

ijzer container aan de achterzijde van de tent. 

 

- De belactie namens de Vriendenloterij om nieuwe leden te winnen was een 

succes. Als Buurtschap De Berk staan we geregistreerd bij de Vriendenloterij. 

De sponsorcode van Buurtschap De Berk is 9527. Als je al loten hebt, kun je 

het goede doel over laten zetten naar De Berk. Als je een nieuw lot koopt, 

moet je de sponsorcode van De Berk vermelden. De Berk krijgt dan, zonder 

extra kosten voor jullie, automatisch de helft van de inleg. Naast kans op 

maandelijkse prijzen hangt er ook automatisch een bingolot aan. Nadere 

informatie over hoe en wat staat op onze website of kun je opvragen bij 

Jeffrey. 

 

- Corsong: afgelopen week hebben de Berkstreet Boys een repetitie- avond 

gehouden. Verder was dit tegelijkertijd een informatie-avond voor iedereen 

die een bijdrage wil leveren voor deelname aan de Corsong. Mocht je nog 

interesse hebben, laat dit dan weten bij Anton, Hennie, Frank of Eric. 

 

- Het bestuur gaat de komende tijd weer op pad om de vrijwillige bijdrage op 

te halen en proberen om nieuwe leden binnen te halen. Overmaken op 

banknummer: NL43RABO0160554748 kan natuurlijk altijd. 

 

 

Tot ziens op het veld, in de tent of bij een activiteit of andere gelegenheid 

van of namens onze buurtschap. 
 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     

 

 

 

 


