
 

  

  

  
 

NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 92 

Jaargang 13 

Juni 2022 

Belangrijke data voor in de agenda 
 

1 juli: beeld het uit  
vrijdagavond in de tent 
3 juli: Boerendart Veldstraat 
5 Juli: Bezoek Anna School 
interactief programma bij de tent 
9 Juli: Rally, Nacht van Achtmaal 
16 Juli: Buurt BBQ 
12 Aug: Sjoelbaktoernooi 
Vrijdagavond in de tent 
23 Juli: Walking football 
Zaterdagmiddag/avond bij de tent 

 
 

       
 
 
 

Annaschool op bezoek in de tent 
Op 5 juli aanstaande komen 149 kinderen van de Anna 
school tussen 9.00 en 15.00uur een bezoek brengen aan 
de Corsotent van de Berk. We hebben een leuk 
programma voor ze opgezet waarin ze kennismaken met 
het bloemencorso en wat er bij komt kijken voordat de 
wagen klaar is voor de grote dag. 
Afhankelijk van de leeftijden maken ze kennis met papier-
maché, schilderen, het ontwerp, indien mogelijk blaadjes 
plakken, het bouwterrein, lassen en buigen van betonijzer 
en de verschillen tussen het corso van vroeger en nu. Het 
belooft een leerzame interactieve dag te worden. 
 

Vrijwilligers voor de GTC Rally 

Jaarlijks helpen wij met BS De Berk bij de 

GTC rally. Hier helpen wij mee met een 

aantal mensen in de catering, maar ook 

bemannen wij toegangsposten tot het 

afgesloten circuit. Lijkt het je leuk om te 

helpen: graag aanmelden bij Monique 

Daemen via WhatsApp: 06-25087346 of e-

mail: rally@buurtschap-deberk.nl 

MAIL IN SPAMBOX!!! 
Ik krijg als secretaris nog wel eens een bericht te horen 
van buurtgenoten dat de mails die ik verzend richting jullie 
in de SPAM folder verschijnen. Mocht u dus een mail 
denken te missen, dan kan het zijn dat deze in uw 
spamfolder terecht gekomen is. U kunt dit voorkomen door 
het adres secretaris@buurtschap-deberk.nl toe te 
voegen aan de vertrouwde adressen.  

Geboortenieuws 

7 juni 2022 is Eef van Overloop geboren. De 

trotse ouder zijn Pim en Nikki. Als u ze wil 

feliciteren kan dit. De geboortekaart met het 

adres hangt in de tent aan het 

publicatiebord.  

 
 

Buurt BBQ 

Doorgaans wordt er bij BS De Berk een fietstocht 

georganiseerd. Dit jaar is deze niet doorgegaan en is 

hiervoor een wandeltocht voor in de plaats gekomen. Na 

de fietstocht was het gebruikelijk om deze dag af te sluiten 

met een BBQ voor en met de buurtgenoten.  

Er komen geluiden binnen dat deze BBQ gemist wordt. 

Daarom heeft de bouwcommissie het plan opgepakt om dit 

jaar toch een BBQ te organiseren. Deze BBQ zal 

plaatsvinden op 16 Juli bij de corsotent. Nadere informatie 

hieromtrent is verzonden in een separate mail/infoapp 

 

 

Vrijwillige bijdrage 

In deze periode wordt er door het Bestuur 

weer ronde gedaan door de wijk. Voor 

diegene die niet in de wijk woont, maar wel 

een bijdrage wil leveren aan het BS zijn er 

ander mogelijkheden. De brief hieromtrent is 

verzonden via de mail. Wij zien uw vrijwillige 

bijdrage graag tegemoet. 

 
 Winnaar Bingo 

Op Zaterdag 21 mei hadden we een leuke 

drukbezochte Bingo met mooie prijzen. De 

prijs van de superronde 'een waardebon 

van de Beekse Bergen twv 100,00 euro' is 

gewonnen door Monique Daamen. 
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