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NIEUWSBRIEF NR 62 JAARGANG 7,  MAAND NOVEMBER 2016 VERSIE 1.0 
 
Beste Berkers,  

 
- Inmiddels zijn alle knollen weer gerooid en opgeslagen in onze loods. We 

willen iedereen die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk danken. 

 

- Op zaterdagavond 19 november is ons “jaarlijkse” bingo-avond bij De 

Roskam in Zundert. Voor de kinderen is dit van 19.00 tot 20.00 uur. Vanaf 

20.30 uur kunnen de volwassenen een gokje wagen. Er zijn weer mooie 

prijzen te winnen. 

 

- Vanaf vrijdag 2 december tot en met woensdag 21 december is er weer 

Kerstbomenverkoop bij de Korenschoof. De tijden zijn op de maandag-

dinsdag-donderdag en vrijdag van 18.00 – 19.30 uur. Op woensdag van 

13.30 – 16.00 uur en van 18.00 – 19.30 uur. Op zaterdag van 9.00 – 16.00 

uur en op zondag van 10.30 – 14.00 uur. Bij Café 2 zullen we de verkoop 

houden op de woensdagmiddagen (behalve de 21e), de zaterdagen en de 

zondagen. De tijden zijn hetzelfde als bij de Korenschoof.    MELD JE AUB 

AAN (al is het maar voor 1 dag) Voor eten zal worden gezorgd. Op zaterdag 

24 december zullen we alles opruimen. 

 
- Op zaterdag 17 december is iedereen van harte welkom voor het maken 

van kerststukjes in de Korenschoof. 
 

- Op zondagmiddag 8 januari 2017 zal onze nieuwjaarsreceptie plaatsvinden 
bij Café 2. Jullie zijn dan, met het hele gezin, welkom vanaf 14.30 uur. Aan 
het eind van de middag willen we dan voor soep en broodjes zorgen. 
Hiervoor willen we een kleine bijdrage vragen. Zet deze datum alvast in je 
agenda. Middels mail – app – flyer zullen we jullie tijdig informeren. 
 

Binnen onze buurt zijn we regelmatig op zoek naar mensen voor een 
commissie of bestuur. Heb je zin om actief mee te helpen/denken bij 
Activiteitencommissie, Cateringcommissie, Redactie, Sponsorcommissie, 
Veldploeg of Bestuur geef je op via de mail secretariaatdeberk@gmail.com. 
Mocht je vragen en/of ideeën hebben, bel dan 06-23841284 of stuur een 
mail. 
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- BINGO avond op zaterdag 19 november a.s. bij De Roskam in Zundert.  
- Kersstukjes maken op zaterdag 17 december.  
- Nieuwjaarsactiviteit op zondagmiddag 8 januari 2017. 
- Buurtfeestmiddag is gepland voor zaterdagmiddag 23 september 2017 
- Buurtfeestavond zaterdag 7 oktober 2017 

 

We zien jullie graag bij De Korenschoof voor een kerstboom of  bij één van onze 

komende activiteiten.  

 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     

 


