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Voortgang nieuwe bouwplaats 

 
Afgelopen weken is er weer een flinke 

stap gemaakt voor de toekomstige 

nieuwbouw. De carport is gesloopt en 

bestrating verwijderd. Daarna zijn de 

boomstronken en fundering uitgegraven  

en is het groenafval afgevoerd.  

Komende tijd zal er verder gegaan 

worden met de voorbereidingen voor het 

storten van de fundering zodat we deze 

dit seizoen nog kunnen afwerken.  

 
 
  

  

 
 
 

NIEUWSBRIEF 
 
Nr 66 

Jaargang 8 

Juli 2017 

Fietstocht & BBQ 2017 

 

Zondag 16 juli 
Vertrek: 13.00 uur 

Waar: ’t Zonneke 

Rond 18.00 uur gaat de BBQ aan bij de tent 

Kosten: € 12,50 volwassen en€ 7,50 kinderen 

t/m 12 jaar 

 

GEEF JE OP! 

Voor 10 juli via: 

Bankrek. NL62RABO0105834378 

AC BS de Berk met naam/namen + BBQ 

Of 

Contant bij Annie Hereijgers aan de 

Molenstraat 15c (namen+BBQ op de envelop) 

  

 

 
 

Zondag 16 juli: Fietstocht en barbecue   

Dinsdag 25 juli en vrijdag 28 juli: Lascursus 

voor alle belangstellenden 19.30 – 21.00 uur.  

Vrijdag 18 augustus: Bieravond 

Zaterdag 19 augustus: Corsong met de 2 J’s 

Zondag 20 augustus: Sponsormiddag 

Zaterdag 12–19-26 augustus: Kinderochtenden 

 

 

 

 

 

 

Voortgang bouw wagen 

 

We zijn druk bezig aan de bouw van de wagen. 

Er wordt hard gewerkt aan de constructie, 

welke grotendeels is afgewerkt.  

Nu volop bezig aan de vormgeving, waar 

IEDEREEN aan kan werken. Er is veel 

schuurwerk – schilderwerk etc. 

Alle (extra) hulp bij bouw wagen en nieuwbouw 

is zeer welkom! 

 

 

 

 
 
 

Voortgang bloemenveld 

 

Alle dahliaknollen zijn al flink aan de 

groei en het wekelijkse hakken is 

daarom ook al in volle gang. Daarnaast 

is de dahliastek geplant op ruggen met 

folie (techniek uit de aardbeienteelt).  

De bemesting en watergift wordt via 

bevloeiingsslangen in de grond  gedaan. 

Dit alles is een nieuwe ervaring voor het 

corso en ziet er vooralsnog prima uit. 

Elke zaterdagochtend en dinsdagavond 

kan er worden geholpen met het 

verwijderen van het onkruid en alle 

andere veldwerkzaamheden. Alle extra 

hulp hierbij is zeer welkom. Ook ben je 

altijd van harte welkom eens een kijkje 

te komen nemen op het bloemenveld! 

 

 


