
 

  

  

  
 

Paasactiviteit  
Voor de kinderen tot 9 jaar is er zaterdag 16 april 
paaseieren zoeken en een paasknutsel maken met hout, 
spijkers en touw. Op de bouwplaats van 10.30-11.30 uur. 
Opgeven kan nog t/m woensdag 13 april via 
activiteitencommissie@buurtschap-deberk.nl 
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Belangrijke data voor in de agenda 
 

9 april: Darttoernooi 
‘t zonneke 
16 april: Start tent zetten 
               Paasactiviteit jongeren 
bouwlocatie 
29-30 april: Knollen planten 
Bloemenveld De Berk 
21 mei: Bingo 
de Cup 
 

       
 
 
 

Bingo 

21 Mei, houdt een plaatsje vrij in je agenda voor de bingo, 

nu al vroeg in het seizoen. De grote Bingo zal rond 19.45 

starten. Hier vóór is de mogelijkheid om te eten bij de CUP 

voor een leuke prijs. 

De kinderbingo zal voor het eten starten rond 16.30 uur. 

Precieze tijden en prijzen volgen nog via flyer en mail. 
 

Bezoek Sint Anna school 
Op 5 en mogelijk 7 juli komen de groepen van de Anna 
school naar de tent om een roulatieschema te draaien 
voor plakken, steken, uitleg ontwerp/beweging en voor de 
oudere groepen daarnaast ook uitleg over lassen en 
beton-ijzer knippen. Hiervoor hebben we tussen 9.00-
15.00 helpende handen nodig en mensen die het leuk 
vinden de jeugd wat uit te leggen en bij te leren over 
bovenstaande onderwerpen. Als je interesse hebt, al kun 
je maar een dag of dagdeel, geef je op via : 
yvonnevandebraak@buurtschap-deberk.nl ( ook voor info 
of vragen kun je me mailen). 

Lassen, plakken, plukken, planten, …….. 

 

Heb je altijd al willen leren lassen, plakken, 

planten, plukken of iets anders wat met het 

bouwen van een corsowagen te maken 

heeft. Geef je dan vooral op. Dit jaar, 

gedurende het gehele bouwseizoen, 

worden onder begeleiding van volwassen 

en ervaren mensen momenten geprikt 

waarin dit gaat gebeuren. Ivo Gommers 

heeft hierin een coördinerende rol. Bij hem 

kan je aangeven wat je wil leren en kun je 

je opgeven voor een leermoment. Al 

hetgeen wat je leert kan je meenemen naar 

de toekomst, zodat je later zelfstandig 

e.e.a. kan gaan uitvoeren en zo ook 

onderdeel van de wagen gaat worden. 

Opgeven en informatie vragen kan je via 

het volgende mailadres: 

famgommers4@gmail.com 
 

Darttoernooi 

9 april bij ’t Zonneke. Opgeven kan nog steeds via 

tonbroosus@buurtschap-deberk.nl. Inloop vanaf 1900 

uur, start 1930 uur. Inschrijven kan ook nog bij 

binnenkomst. We hopen op een grote opkomst, al is het 

in de vorm van publiek, want het is de laatste keer dat het 

darten bij ’t Zonneke gaat plaatsvinden i.v.m. het stoppen 

van de horeca activiteiten bij ’t Zonneke deze zomer. 
 

OPROEP OPROEP !!! 
Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden en 
aanvulling in de sponsorcommissie. Wil je je inzetten 
voor BS de Berk in een functie in het bestuur of wil je je 
inzetten voor het werven en behouden van sponsoren 
dan horen wij dat graag. Informatie en vragen via 
secretaris@buurtschap-deberk.nl.  
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