
 
  
  
  

 

Bouw wagen Caught in War  
Dit jaar bouwen we Caught in War een ontwerp van Robin van 
Veltom en Rob Janssen. 
 
Deze wagen biedt werk voor iedereen!  
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Belangrijke data voor in de agenda 

Noteer deze data alvast in jullie agenda  
- DINSDAG 15 Maart 2022 

Jaarvergadering 
Café2 
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur 

- VRIJDAG 1 april 2022 
Startwerkersvergadering 
Bouwplaats De Berk 
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur 

- VRIJDAG/ZATERDAG 29/30 april 2022 
Knollen planten 
Bloemenveld De Berk  

Activiteitenkalender 2022 
Er staan weer leuke activiteiten gepland, noteer 
deze alvast in jullie agenda voor dit jaar: 

- Zondag 20 maart, Wandeltocht De Cup/’t 
Wapen/De Cup (flyer al bezorgd) 
13.30 - 17.00 uur 

- Zaterdag 16 april, Paasactiviteit  
10.30 - 12.00 uur 

- Zaterdag 16 april, Darttoernooi bij ’t 
Zonneke, avond 

Onder voorbehoud van wijzigingen: 
- Zaterdag 21 mei, BINGO bij De Cup vanaf 

16.00 uur kids-BINGO 
- Zaterdag 4 juni, Van Goghloop * 
- Zaterdag/zondag 11-12 juni, 

Aardbeienfeesten * 
- Donderdag 7 juli, St. Anna school  

activiteit ** 
- Zaterdag 9 juli, Rally * 
- Vrijdag of zaterdagavonden 1 juli/23 juli 

en 12 augustus, avondactiviteit in de tent 
- Zaterdag 13 augustus en 20 augustus, 

Kindermiddagen 
- Zaterdag 27 augustus, Maaien 

- Zondag 4 september, Corso  

- Maandag 5 september, Corso  

- Zondag 18 september, Kindercorso  
- Zaterdag 24 september, Bucket-list in 

dorp en wijk 
- Zaterdag 5 november, lasergamen bij De 

Cup 
- Vanaf eind november, jaarlijkse 

kerstbomenverkoop * 
Voor de groene activiteiten hebben we hulp nodig; 
opgeven * via: 

 Tonbroosus@buurtschap-deberk.nl 
Opgeven ** via: 
 yvonnevandebraak@buurtschap-

deberk.nl  
 

 

Update bouwplaats 
Er is ontzettend veel werk verzet op onze mooie bouwplaats 
dankzij hulp van onze trouwe berkers! Hieronder vinden jullie een 
impressie van de uitgevoerde werkzaamheden. Wil je ook komen 
helpen, je bent van harte welkom! 
 
Wat is er onder andere uitgevoerd: 

- De metselaars zijn bijna klaar, voegwerk is gestart. 
- De vergaderzaal boven is zo goed als klaar en ook al 

beschikbaar voor vergaderingen. 
- Keuken, hal en de toiletten zijn geschilderd. 
- Keuken is betegeld. 
- Het luik is inmiddels in gebruik voor contact met de 

kantine. 
- Het las- en slijpwerk voor de nieuwe tent is ook af! 

 
Kortom, er is veel werk verzet! 
 
Hieronder een paar foto’s van de werkzaamheden: 

  

Oproep redactieleden voor o.a. Berkeblad 
Voor het Berkeblad zijn we op zoek naar nieuwe leden die zich in 
de periode van januari t/m maart in eigen tijd in willen zetten om 
leuke stukjes te bedenken, schrijven en gegevens te verzamelen 
zodat het Berkeblad jaarlijks éénmalig in april/mei uitgegeven kan 
worden. In januari komen we 1x bij elkaar om zaken af te 
stemmen. Wie wilt ons redactieteam versterken? Stuur een mail 
aan: redactie@buurtschap-deberk.nl.  
 


