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Beste Berkers,  

 
De komende weken zullen onze bestuursleden uw een bezoekje brengen om een 
zeer gewaardeerde bijdrage te vragen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. Wij zijn 
blij met elke financiële bijdrage, zodat er op de eerste zondag in september een 
mooie creatie van Buurtschap de Berk door de straten van Zundert kan 
meerijden.  
U kunt u bijdrage ook overmaken op Rabo: NL43RABO0160554748 vermeld 
hierbij de je naam, adres en bijdrage 2016. Alvast bedankt. 
 
De Cateringcommissie gaat ook dit jaar weer het koffie zetten verzorgen en 
willen daar op 27 juni mee starten. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht. 
De tijd waarop we koffie drinken is veranderd naar 19.00 uur, dus rond 18.15 – 
18.30 uur zul je moeten beginnen met koffie zetten. Heb je zin en tijd om hierbij 
te helpen, meldt dit dan bij Jeannette Mathijssen 

(jeannettemathijssen@hotmail.com). Graag aanmelden voor uiterlijk 19 juni. 
Ook al ben je maar beperkt inzetbaar schroom dan niet om toch aan te melden. 
Alvast bedankt. 
 
Er kunnen weer vesten besteld worden. 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 
 
De shirts kunnen ook al besteld worden. We willen dit jaar ervoor zorgen dat de 
shirts eerder op te halen zijn in de tent. We streven ernaar om dit 2 weken 
eerder te doen dan voorgaande jaren. BESTEL DUS OP TIJD. Kom naar de tent 
en vul het formulier in.  

 

Na een jaar afwezigheid, hebben de BerkStreetBoys besloten mee te doen aan 

de Corsong. Het nummer is al enige tijd bekend. Ze willen dit jaar de gehele 
buurt erin betrekken en daardoor natuurlijk ook de naam veranderen. Dus heb 
je zin om mee te zingen, de clip mee te maken of op welke manier dan ook 
meld je aan. Dit kan bij de BSB-mannen (Anton Graauwmans, Frank van de 
Klundert, Hennie van Nijnatten en Eric Roseboom).  

 

De laatste jaren gaan we op corsomaandag met zoveel mogelijk buurtgenoten 

gezamenlijk op pad. Ook gaan we dan samen eten om daarna afscheid te 
nemen van de wagen en natuurlijk een foto met zoveel mogelijk buurtgenoten. 
Dit jaar heeft Ricardo (van den Bels) aangeboden, dat we gebruik mogen maken 
van Sportcafé De Cup (bij de Sporthal). Dit is natuurlijk een ideale locatie, met 
name ook als de weergoden ons niet zo goed gezind zijn, maar natuurlijk ook 
ideaal voor de kinderen, die daar buiten kunnen spelen. Kortom zet het in je 
agenda en hopelijk mogen we met veel Berkers dan een mooie corsodag 
beleven. Verdere informatie volgt nog. 
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Activiteiten: 
 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 
 Maaiavond, woensdag 31 augustus 
 Buurtfeest middag: zaterdag 24 september 
 Buurtfeest avond: zaterdag 15 oktober 
 Najaarsactiviteit: zaterdag 19 november 

 
 

Tot ziens op het veld, in de tent of bij een activiteit of andere gelegenheid van 
of namens onze buurtschap. 

 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     
 


