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Zondag 20 augustus zijn al onze 

sponsoren  uitgenodigd om 15.00 uur, om 

uitleg te krijgen over ons buurtschap en 

de bouw van de wagen van dit jaar. 

Aansluitend is er een barbecue waaraan 

jullie ook kunnen deelnemen. 

De kosten hiervoor zijn €12,50 pp. 

Kinderen tot 12 jaar € 5,00. 

 

Je kun je aanmelden via het formulier op 

de deur van de korenschoof, of 

via secretaris@buurtschap-deberk.nl 

 

Graag aanmelden voor 12 augustus. 

 

 

Bouw wagen 

 
 

De bouw gaat voorspoedig, MAAR er is 

nog veel werk te verrichten. De buisjes  

moeten geverfd worden en op de wagen 

worden bevestigd. Dit vraagt veel 

handjes.  

Schroom dus niet om in de tent te komen 

en hiermee te helpen. 

DOORWERKZONDAGEN: 

13 – 20 – 27 augustus: 09.00 – 16.00 uur 
Tussen de middag gezamenlijk eten. 

Bieravond 

 

Vrijdag 18 augustus gaan we na het 

bouwen (22.00 uur) weer samen aan het 

speciaal-bier. Voor de liefhebbers zullen 

er weer heerlijke kabouterbiertjes staan. 

Beter bekend als La Chouffe. Ook voor 

biertjes voor de dames en voor de lekkere 

trek zal gezorgd worden. 

Kosten voor deze avond zijn € 10,00 pp 

en dient die avond betaald te worden. 

Opgeven graag bij Tim in de tent of, 

timvangoethem@buurtschap-deberk.nl  

 

  

  
Datum: 19 augustus 2017   Data: 12-19-26 augustus 2017 

Corsong met de 2 J’s    Kinderochtenden 

Vanaf 19.00 uur, De Leeuwerik  10.30-11.30 uur, Corsotent  Berkenring 

 

Corsong met de 2J’s 

Aanvang 19.00 uur, De Leeuwerik 

 

 

 

 

 

 
 

Het bloemenplukken is weer begonnen. 

Wekelijks moeten alle bloemen geplukt 

worden. 

Ook na ons corso zijn het tot eind 

september nog zeer drukke pluk-weken. 

In een week moet er op verschillende 

dagen en tijdstippen geplukt worden. 

De dagen en tijdstippen van het plukken 

wordt via verschillende media bekend 

gemaakt. 

Alle hulp is welkom. 

En bedenk het leveren van de bloemen 

betekent ook extra inkomsten voor de 

buurtschap. 
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