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Jaarlijkse bijdrage 
 

In de week van 17 oktober t/m 23 oktober komen wij weer bij u langs voor de 

jaarlijkse bijdrage. De bijdrage is het geringe bedrag van minimaal € 10,-- per gezin. 

Wij kunnen deze bijdrage zo laag houden omdat u elke tweede vrijdag van de maand het 

oud-papier en oud-ijzer netjes aan de straat zet. Als wij dit als buurtvereniging inleveren, 

ontvangen wij daar een leuke bijdrage voor. Blijft dit vooral doen! U steunt er onze 

buurtvereniging mee. Namens het bestuur, bedankt. 

 

 

   Schaatsen 
 

Op vrijdag 4 november is er de mogelijkheid om met de wijk te gaan 

schaatsen in het Sportiom in Den Bosch. Op deze themaschaatsbaan 

glijd je door grotten en over kleine heuveltjes. Om je heen lijkt het alsof 

je in een wintersportoord bent beland. We vertrekken om 18.30 uur 

vanaf het Zundapp-pleintje. We proberen om 21.00 uur weer terug te 

zijn.  

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Dan kun je je aanmelden bij Jeroen den 

Haan (tel. (06) 23 90 28 37). Doe dit wel vóór 30 oktober. Bij de 

jonge kinderen gaan we er van uit dat er één ouder mee gaat, anders 

graag even overleggen! 

Heb je zelf schaatsen (geen noren!), neem deze dan mee. Heb je geen schaatsen, dan 

huren wij een paar voor je. 

 

 

                                       Sinterklaas 
 
Op zondag 27 november brengt Sinterklaas en zijn Pieten een 

bezoekje aan onze buurtvereniging. Het Sinterklaasfeest wordt dit 

jaar gevierd in “Het Schooltje”, Carmelietenstraat 56 in Waspik-

Boven. Vanaf 10.30 uur is iedereen van harte welkom. Voor alle 

kinderen uit de wijk in de leeftijd van 0 tot en met 9 jaar brengt de 

Sint een verrassing mee. U moet wel onderstaand strookje invullen 

om aan te geven of u aanwezig zal zijn. Het strookje zal tegelijk met 

de jaarlijkse bijdrage bij u worden opgehaald. Hebben ze u niet thuis 

aangetroffen, lever dan vóór 1 november het strookje en de 

bijdrage zelf in bij Debbie van Eeuwijk, Aletta Jacobsstraat 43. 

 

 

Graag tot ziens op bovenstaande evenementen. 

Het bestuur van wijkvereniging Benedenkerk. 
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* Doorhalen wat niet van toepassing is. 


