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Belangrijke data voor in de agenda 
 

21 mei: Bingo 
de Cup 
4 juni: Van Goghloop 
11-12 juni: Aardbeienfeesten 
19 juni: Beach event Schijf 
26 juni: Corso zonder grenzen 
3 juli: Boerendart Veldstraat 
9 Juli: Rally, Nacht van Achtmaal 

 
 

       
 
 
 

Lassen, plakken, plukken, planten, …….. 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep geplaatst waarin de 

jonge berkers uitgenodigd werden om zich op te geven 

voor een “klasje” waarin ze onder begeleiding van Ivo 

Gommers een aantal aspecten van het bouwen van een 

wagen aangeleerd krijgen. Hiervoor zijn al 14 

aanmeldingen ontvangen. Ivo Gommers zal zelf contact 

leggen omtrent datums en activiteiten die op de planning 

komen.  

Wij wensen alle jonge berkers die zich aangemeld hebben 

een plezierige en leerzame periode en hopen hiermee 

jullie enthousiast te maken om in de toekomst bij BS De 

Berk te komen en blijven bouwen aan mooie wagens. 

 

Lid van verdienste Nelly Donkers 

9 Mei jongst leden is Nelly Donkers 

benoemd tot Lid van Verdienste van 

Stichting Buurtschap De Berk. Iets wat 

eigenlijk 2 jaar geleden op de planning 

stond maar vanwege Corona niet eerder 

uitgereikt kon worden. Nelly heeft jarenlang 

als aanspreekpunt van het bloemenplukken 

gefungeerd, ze ondersteunde haar man 

Peter bij zijn bestuursfunctie en tot op de 

dag van vandaag bezorgd ze samen met de 

andere plukvrouwen het Berkeblad en de 

flyers bij alle buurtgenoten. Namens het 

bestuur en de buurtschap feliciteren wij 

Nelly met haar benoeming en danken we 

haar voor haar jarenlange trouwe dienst.   

 

OPROEP OPROEP !!! 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden. Een 
voorzitter en/of een penningmeester. Wie wil zich hard 
maken voor De Berk? Informatie en vragen omtrent 
beide functies via secretaris@buurtschap-deberk.nl.  

Knollen planten 

29 en 30 april zijn de knollen weer de grond in gegaan. 

Knollen planten is vlot verlopen. Om 10 uur is al begonnen 

dankzij enkele personen die verlof hadden genomen. Er 

zijn 17600 knollen in 15 soorten geplant. Dit jaar weer met 

de plantmachine. Door de droogte was het nodig om er 

enkele dagen later op te beregenen. Op dit moment komen 

er  een 4 soorten is 6300 dahlia stek plantjes binnen die 

opgepot worden en omstreeks Juni op het veld geplant 

gaan worden. 
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