
 
 
 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF NR 55 JAARGANG 7,  MAAND JANUARI 2016 VERSIE 1.0 
 
Beste Berkers,  

 
- Als eerste een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2016.  

Dat het weer een mooi corsojaar mag worden. 

 

- A.s Vrijdag 8 Januari wordt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie weer gehouden bij  

Cafe 2. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 20:00. Zoals al eerder vermeld zal 

op deze avond de maquette gepresenteerd gaan worden aan de buurtgenoten. 
Daarnaast zal de avond worden aangekleed in een thema rond het ontwerp voor 
2016, met een hapje en een drankje. Verder zal ook een kleine quiz worden 
gehouden op deze avond. 
 

- Ook dit jaar zal corso Zundert weer gaan helpen bij het carnaval in Prinsenbeek. 

Hiervoor moet iedere buurtschap een aantal verkeersregelaars leveren. Iedereeen die 

interesse heeft om hiervoor de cursus voor verkeersregelaar te volgen kan zich 

aanmelden bij Maartje Donkers (maartjedonkers@gmail.com). 

 

- Op Zaterdag 9 Januari vindt de jaarlijkse vaandeluitreiking plaats, op deze avond zal 

buurtschap Wernhout het vaandel ontvangen van de burgemeester. Iedereen is op 

deze avond aanwezig om de uitreiking bij te wonen of om een gezellig avond te 

hebben. 
 

- Op vrijdagavond 12 Februari willen wij een brainstormavond houden met zoveel 

mogelijk buurtgenoten. Dit om iedereeen de gelegenheid te bieden om ideeen aan te 

dragen hoe jullie dingen beter of anders geregeld zouden willen hebben.  

 

- Binnenkort zullen een aantal buurtgenoten een aantal uur rond gaan bellen namens 

de vriendenloterij om nieuweleden te werven. Hiermee kunnen wij een leuk bedrag 

verdienen voor onze buurt. En natuurlijk als de nieuweleden onze buurt als goed doel 

aanmelden krijgen wij hier ook maandelijks een vergoeding voor. 

 

- Wij zullen in het voorjaar het terrein achter de huidige tent gaan klaar maken voor in 

de toekomst. Er zal begonnen worden met het plaatsen van hekwerk rondom het 

terrein. Jullie zullen nog bericht ontvangen op welke dagen wij hiermee willen 

beginnen. 

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

namens onze buurtschap. 

 
 

Bestuur Stichting Buurtschap De Berk                     


