
 
 
 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF NR 60 JAARGANG 7,  MAAND JULI 2016 VERSIE 1.0 
 
Beste Berkers,  
 

- We zijn druk bezig met het bouwen van onze corsowagen, er wordt druk gewerkt 

aan de vormgeving, papier-machéen en bloemblaadjes plakken. 

 

- Ook hoef je je de komende zondagen niet meer te vervelen. Op zondag 17 juli 

a.s. zullen we ook gaan werken. De tent is open vanaf 9.00 uur.  Op 24 juli toch 

nog even een “rust” zondag inlassen, omdat we met de gehele buurt gaan fietsen 

en gaan barbecuen. GEEF JE OP!!!  

 

- Er kunnen nog vesten besteld worden tot en met 31 juli 2016. Met of zonder 

capuchon en eventueel met vermelding van je naam. Er hangt in de tent een 

opgavelijst. Voor verdere informatie kun je terecht bij Jeffrey Krijnen: 

jeffreykrijnen@gmail.com 

 

- Voor het corsoweekend willen we graag een ander “lap-systeem” proberen wat 

het voor iedereen (denken wij) makkelijker maakt. We starten met een beginpot 

waarvan consumpties gehaald worden. Als je hiervan een consumptie pakt, leg je 

gelijk 1 munt in of 1,5 munt bij een wijntje of rosé bier. Natuurlijk gaan we ervan 

uit dat iedereen hiervan dan ook zijn/haar verantwoording neemt, zodat we als 

bestuur ook aan het einde van het weekend de inleg terughebben. 

 

- CORSODINSDAG In het kader van het 80 jarig jubileum kunnen we dit jaar 

genieten van een extra dag feest: Corsodinsdag! De middag zal geheel in het 

teken staan van de oudere vrijwilligers en veldwerkers. Een middag-programma 

van 14.00 tot 18.00 uur, inclusief muzikale omlijsting, is opgesteld om dit jubileum 

met hen te vieren. Om  hierbij te helpen worden nog vrijwilligers gezocht. Geef je 

op via secretariaatdeberk@gmail.com 

In de avond gaan we Back to the Eighties; we halen de jaren '80 uit de kast en 

vragen de feestvierders dit ook te doen. Haal je mooiste eighties outfit 

tevoorschijn en vergezel ons tijdens diverse optredens waar corsominded Zundert 

van zal smullen! Het avondprogramma start om 20.00 uur en zal middernacht 

feestelijk afgesloten worden. 
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 Fietstocht en barbecue: Zondag 24 juli, vertrek bij Café Stuivezand en 

aankomst bij de tent. 

 Kinderavonden: dinsdag 16 augustus en 23 augustus en zaterdag 27  

 augustus ochtend 

 Ontbijt en doorwerkzondag: 28 augustus 

 Erdinger middag: zaterdag 30 juli vanaf 16.00 uur   

 Maaiavond, woensdag 31 augustus 

 La Chouffe avond: vrijdag 19 augustus na 22.00 uur 

 Buurtfeest middag: zaterdag 24 september aanvang 13.30 uur 

 Buurtfeest avond (nieuwe stijl): zaterdag 15 oktober 

 Najaarsactiviteit: zaterdag 19 november 
 

Bij de Erdinger-middag en La Chouffe-avond zullen ook “vrouwenbiertjes” en 
wijnen aanwezig zijn. 

 

We zien jullie graag op het veld, in de tent of bij een activiteit of andere 

gelegenheid van of namens onze buurtschap. 

 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     

 
 
 
  

 

 


