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Beste Berkers,  

 

- Inmiddels is de tijd weer verzet naar de zomertijd, `s avonds is het alweer langer 

licht. Dus langzaam gaan de eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer 

beginnen. Onze jaarlijkse startwerkersvergadering zal plaatsvinden op donderdag 7 

april om 20:00 in de Korenschoof. 

 

- Daarnaast zullen we op 27 april een begin maken met het zetten van de tent. 

Daarnaast zullen in het weekend van 29 & 30 april de knollen weer in de grond gaan. 

Dus iedereen die zin heeft om te komen helpen is van harte welkom. 

 

- Zoals jullie inmiddels al gehoord of gezien hebben, wordt er weer hard gewerkt aan 

een nummer om deel te nemen aan de Corsong. Het is de bedoeling dat er zoveel 

mogelijk buurtgenoten mee gaan doen, iedereen die zin heeft kan zich aanmelden bij 

Anton Graauwmans (acj.graauwmans@gmail.com). Het nummer zal tijdens de 

maquettepresentatie op tweede pinksterdag gepresenteerd gaan worden.  

 

- Daarnaast zijn we op zoek naar versterking voor onze sponsorcommissie. Het is erg 

belangrijk dat we zoveel mogelijk inkomsten kunnen genereren, zeker met het oog op 

de verhuizing van onze bouwplaats. Mensen kunnen zich aanmelden bij Anton 

Graauwmans. 
 

- A.s zaterdagavond 2 April is het tijd voor onze voorjaarsactiviteit, er zal een quiz 

worden georganiseerd onder leiding van Jan Knoop. Dit vindt plaats in café de Cup 

(onder de mast 4a), we starten om deze avond om 20:00. 

 

- Telefoongidsen zijn weer van harte welkom, deze kunnen we gebruiken bij het 

plakken van onze wagen. 

 

- We zullen dit jaar weer helpen bij de van Goghloop. En ook zullen we weer tijdens de 

aardbeienfeesten aardbeien(vlaaitjes) verkopen. Dit alles om onze kas zoveel 

mogelijk te spekken. 

 

- Ook oud ijzer is nog steeds van harte welkom, de container staat aan de achterzijde 

van ons terrein aan de berkenring. 

 

Tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie, een activiteit of een andere gelegenheid van of 

namens onze buurtschap. 

 
 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     
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