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Corso 2021/Ontwerp 2021 
Op 31 mei valt het definitieve besluit over hoe Corso 2021  
eruit zal gaan zien.  Nog even afwachten dus wat de Raad van 

Buurtschappen samen met Stichting Bloemencorso gaat 

beslissen. Zodra wij meer weten, brengen wij jullie weer op de 

hoogte! 

 
In april deden we een oproep om mee te denken aan een 

alternatief ontwerp voor het bouwseizoen 2021, hiervoor hebben 

we 8 mensen bereid gevonden hierin mee te denken en zij 

hebben samen een ontwerp gemaakt. Zodra wij groen licht krijgen 

om een wagen te bouwen presenteren zij graag aan jullie het 

ontwerp, een klein tipje van de sluier… 
‘Hoe goed is jullie geheugen? 😉’! 

Startwerkersvergadering en ontwerp-
presentatie 
Hopelijk wordt er 31 mei a.s. besloten dat we een 
wagen mogen bouwen, hiervoor hebben we de 
volgende data onder voorbehoud geprikt: 

vrijdag 4 juni, 
startwerkersvergadering, 20.00 uur 
bouwplaats De Berk 

Zaterdag 5 juni, ontwerp-presentatie 
(nadere informatie volgt). 

Activiteitenkalender 2021 
Noteer onderstaande datum vast in de agenda: 

11 juli 2021; Fietstocht en 
aansluitend BBQ (mits Corona de BBQ 
toelaat)  

 
Overige evenementen 2021 
De GTC Rally staat gepland op 10 juli 2021, 
15.30-01.00 uur. Graag helpen wij hier uiteraard 
weer een handje aan mee! 
 
Mogen wij hier weer op jullie hulp rekenen? Meer 
informatie volgt zo spoedig mogelijk! 

Afkoppelactie! 
Vorige week hebben jullie al een e-mail ontvangen over de aangekondige afkoppel-actie! Doen jullie ook mee? Help de 
buurtschap financieel door het regenwater niet in het riool te laten lopen, maar via een ‘Brickey’ in je tuin! De buurtschap 
ontvangt € 10,00 per afgekoppelde regenpijp, goed idee toch?! 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.zundert.nl/afkoppelen 
 
Aanmelden kan via het ontvangen formulier van de e-mail datererd van 14 mei 2021. 
 
  
 
 
 

Vrijwillige bijdrage 2021 
Wederom een bijzonder bouwjaar i.v.m. Corona. Graag doen we 
wederom een beroep op jullie voor de financiële steun aan onze 
buurtschap! 
 
Hiervoor komen we graag bij je langs als je in de wijk 'De Berk' 
woonachtig bent. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de dan 
nog geldende corona-maatregelen.  
 
Gezien het feit dat een deel van onze berkers niet in de wijk  
‘De Berk' woont hebben we besloten om deze per e-mail te 
benaderen en niet meer persoonlijk langs te gaan.  
Hiermee voorkomen we dat we voor een gesloten deur staan en 
spelen we meteen slim in op de nog geldende corona-
maatregelen. 
 
Wil je het alvast overmaken? Dat mag natuurlijk ook op 
rekeningnummer: NL43 RABO 0160 554 748 t.n.v. Stichting 
Buurtschap De Berk o.v.v. naam, adres en bijdrage 2021.  
 
Iedereen ontvangt ook nog de algemene e-mail over de vrijwillige 
bijdrage met hierin alle informatie. 
 
Wij hopen wederom op jullie steun te mogen rekenen voor het 
jaar 2021. Mocht u de vrijwillige bijdrage al overgemaakt hebben,  

hartelijk dank hiervoor namens de buurtschap 😊! 

Werkzaamheden tent/bouwplaats 
We zijn inmiddels gestart met het zetten van de 
tent, hulp is hierbij nog van harte welkom! Tevens 
zijn er nog volop andere werkzaamheden te 
verrichten, komen jullie ook?  
 
Gezien de huidige maatregelen, mogen we met 
maximaal 20 personen (was voorheen 16) op de 
bouwplaats aanwezig zijn. Hiervoor komt een 
intekenlijst te liggen in de kantine, waarop je die 
dag aangeeft aanwezig te zijn. Ter informatie zijn 
de nieuwe richtlijnen als bijlage toegevoegd.  
 
Wil je meer informatie omtrent de 
werkzaamheden etc. schakel dan met Ton 
Broosus via ton.broosus@buurtschap-deberk.nl. 
 
Hopelijk tot snel op de bouwplaats!  


