
 

  

  

 

  

NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 94 

Jaargang 13 

September 2022 

Belangrijke data voor in de agenda 
 

1 Okt: Buurtfeest 
Café de Cup 
3 Okt: Evaluatie 
bestuur/ontwerpers 
20 Okt: Evaluatievergadering 
met buurtgenoten 
Eind Okt: Knollen rooien 
info volgt via mail/app 
5 Nov: Lasergamen 
Café de Cup 
26 Nov - 17 Dec: 
Kerstbomenverkoop 
17 Dec: Kerstborrel 
bouwterrein/loods 
25-26 Dec: Kerstmis 

 31 Dec: Oudjaar 

1 Jan: Nieuwjaar 
 

       
 
 
 

Vacature(s): 
 
BS De Berk is nog steeds op zoek naar mensen die zicht 
willen inzetten in de vorm van bestuurslid. We zijn nog 
steeds op zoek naar een penningmeester en/of voorzitter. U 
kunt uw vragen en interesse kenbaar maken via 
secretaris@buurtschap-deberk.nl. 
Ook zijn wij nog op zoek naar versterking van de 
sponsorcommissie. Als u zich voor deze commissie wil 
inzetten kunt u uw vragen en interesse kenbaar maken via 
sponsoring@buurtschap-deberk.nl. 
De redactie van het Berkeblad is op zoek naar personen die 
het leuk vinden om het Berkeblad te vullen d.m.v. zelf 
stukjes te schrijven, maar ook stukjes op te vragen bij 
anderen.  
Bij interesse graag een mail sturen 
aan redactie@buurtschap-deberk.nl 
 
  
 
 

BS De Berk: 10e Prijs Corso 2022 

. 

 
Zie voor de complete uitslag: Uitslag 2022 - Corso 

Zundert 

Voor alle uitslagen uit het verleden en andere weetjes 

en statistieken zie: https://archief.corsozundert.nl 

Cateringcommissie bedankt…………. 

Namens de cateringcommissie willen we 

iedereen die met koffiezetten en met corso 

in de catering hebben geholpen 

van harte bedanken voor hun tijd en inzet 

het afgelopen bouwseizoen. 

Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar 

weer een beroep op jullie mogen doen. 

Groetjes, 

De cateringcommissie 

 

AC bedankt…………… 

De AC wordt bedankt voor het organiseren van een aantal 

leuke activiteiten en wil iedereen bedanken die zich 

opgegeven heeft voor een activiteit en zijn best heeft gedaan 

bij het uitbeelden, sjoelen en walking football. 

Daarnaast bedanken we ook de mensen die zich ingezet 

hebben om de kinderen van de Anna school en ’t 

Toverbloempje te kunnen ontvangen en een leuke dag te 

bezorgen. 

BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT 

 

Walking football / maaiavond 
We hadden veel aanmeldingen waardoor 
we 4 teams konden maken. 
De teams hadden allemaal de titel van een 
Berk wagen waarmee we ooit een 1ste prijs 
mee hebben behaald. We hadden 4 teams: 
Atlantis mechanica, Cyrano, Willem de 
Zwijger en de Oogst. Piet Jacobs was onze 
scheidrechter. 
Iedereen was erg fanatiek. Zowel jong als 
oud deed zijn uiterste best om te winnen,  
maar uiteindelijk ging team Willem de 
Zwijger er met de beker vandoor. 
Het was een leuke geslaagde middag, 
gevolgd door een gezellige maaiavond 
waarbij iedereen iets lekkers mee genomen 
had. 
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Secretariaat BS De Berk: 

Corso 2022 is voorbij en er zal voor 

menigeen een relatieve rust ontstaan in de 

komende maanden. Het secretariaat blijft 

ook in de “rustige” periode gewoon 

bereikbaar voor al uw vragen en ideeën. 

Het kan voor iedereen een keer gebeuren 

dat er een wijziging plaatsvind in een 

mailadres of woonadres. Het kan ook zijn 

dat men juist wel of geen mail of post vanuit 

de buurt wil ontvangen. Al uw vragen of 

wijzigingen kunt stellen of doorgegeven aan 

het secretariaat via secretaris@buurtschap-

deberk.nl.  

Er zijn nog mensen die soms niet alle 

berichtgeving ontvangen. Er is een 

appgroep “buurtschap de berk info” waarin 

informatie gedeeld wordt en er is een 

maillijst waarin informatie gedeeld wordt. 

Deze beide verzendlijsten zijn niet identiek 

aan elkaar, omdat men ervoor kiest om 

maar in een van deze lijsten opgenomen te 

worden. Deze twee informatiekanalen 

leveren niet altijd eenzelfde informatie op 

terwijl deze wel vanuit het bestuur komt. 

Soms is een bericht te lang om via de app 

te versturen of is een appbericht juist 

effectiever. Wees u zich ervan bewust dat 

dit gebeurd. 

Winteractiviteiten bouwlocatie: 

In de wintermaanden worden er ook nog werkzaamheden 

uitgevoerd bij de loods. O.a. wordt voorterrein aangepast. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van externe hulp in de 

vorm van graafmachines of anderszins, maar er gaat ook 

veel handwerk verricht worden in de vorm van het leggen 

van de waterafvoer en de vernieuwde bestrating. Daarnaast 

wordt het hekwerk op het voorterrein aangepast naar de 

nieuwe situatie. Buiten deze grote aanpassingen aan het 

terrein zijn er altijd nog kleinere klussen in, aan en rond de 

loods te doen. Groenonderhoud, onderhoud aan 

gereedschappen, onderhoud aan het gebouw, etc. Er is 

altijd wel iets te doen. Er zal een vaste dag in de week 

gepland worden waarop er kleine werkzaamheden  

uitgevoerd kunnen worden. Welke dag dat wordt volgt nog. 

Ook wordt uw hulp gevraagd voor de momenten waarop we 

met de grote werkzaamheden aan het voorterrein gaan 

beginnen. Hier worden met name zaterdagen voor 

ingepland. Hierover wordt u t.z.t. nader geïnformeerd. Voor 

de communicatie omtrent klus en bouwwerkzaamheden 

wordt veelal gebruik gemaakt van de appgroep “bouwploeg 

de berk”. U kunt zich hiervoor aanmelden via Ton Broosus. 

. 

 
 

Bouwcommissie bedankt………….. 

Een ontwerp gekozen, de tent gezet. En dan bouwen maar. 

Is de opkomst nog net zo groot als voor Corona? Wie zal 

het zeggen. 

Bouwen maar. Constructie lassen, vormen en plakken. 

Steeds meer mensen komen helpen. Bekende gezichten, 

maar zeker ook nieuwe gezichten komen binnen.  

Jonge lassers volgen een cursus.  

Kartonnen, plakken, schilderen.  

Dan de bloemen erop. Klaar voor de optocht. 

Mooi stralend weer, net als de rest van het jaar. En dan de 

prijs 10e. Geweldig. 

Alle lassers, plakkers, tempexers, vormers, opruimers, 

klussers en een ieder die we hebben overgeslagen. 

Namens de gehele bouwcommissie,  

BEDANKT voor jullie inzet.  

 

 Mail in SPAM BOX: 

Nog steeds bereiken mij geluiden dat berichten die verzonden worden vanuit secretaris@buurtschap-

deberk.nl ontvangen worden in de spam box. Graag uw aandacht hiervoor. Vanuit onze mailprovider hebben 

wij er al het nodige aan gedaan om te voorkomen dat dit gebeurd, maar helemaal uitsluiten kunnen we het 

niet. Wat u als ontvanger nog kan doen is het mailadres toevoegen aan uw “vertrouwde” adressen. Hoe dit 

te doen verschilt per mailprogramma. Daar kan ik u niet direct mee helpen. 

Nieuwe APP-groep: 

Sinds kort is er een app-groep opgestart 

specifiek voor de vrouwen binnen het 

buurtschap. Hierover is een bericht in de 

info app rondgegaan. Wilt u hier meer 

informatie over hebben kunt u contact 

opnemen met Britt Jacobs 

(brittjacobs@buurtschap-derberk.nl)  
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