
Buurtvereniging “BENEDENKERK" 
(Kerkstraat, Benedenkerkstraat, Stadhoudersdijk, Waesgeerd) 

www.benedenkerk.nl 
 

 

Burendag 45-jarig bestaan Buurtvereniging “Benedenkerk” 
 

Het is bijna zover, op zondag 23 september vieren wij aan de Herman Boerhaavestraat 

op grootse wijze het 45-jarig bestaan van de buurtvereniging “Benedenkerk” met een 

feestmiddag voor jong en oud! 

 

Vanaf 13.30 uur beginnen we met de Kinderspelen (vanaf 5 jaar) met o.a: 

o Stoepkrijten & Schilderen 

o Pantyvoetbal & Steltlopen & Jeux de boules 

o En met als uitsmijter een ENORME HINDERNISBAAN 

Voor de kleintjes zal er een springkussen zijn. 

 

Wij zoeken voor de begeleiding van de spelletjes enkele enthousiaste ouders.  

Vanaf 15.00 uur verwachten wij de volwassenen maar uiteraard is iedereen van harte 

welkom om de kinderen al eerder aan te moedigen. 

 

Rond 15.30uur organiseren wij voor de volwassenen een heuse BUURT-STRAAT-QUIZ, 

waarin 45 jaar historie, wetenswaardigheden, bekende personen en wist-u-datjes voorbij 

zullen komen. Met uw straatteam stellen wij uw kennis van de buurt op de proef en dingt 

u mee naar mooie prijzen, waarvan eeuwige roem misschien wel de mooiste is! 

 
Na de quiz en de prijsuitreiking  zal er nog een officiële onthulling plaatsvinden om het  

45-jarig bestaan een waardig tintje te geven. 

 

Er zal de hele middag genoeg te eten en te drinken zijn. Vanaf 15.00 uur zullen wij de 

BBQ aansteken en kunt u genieten van een heerlijk stukje vlees. Het geheel zal worden 

begeleid door aangename achtergrond muziek, zodat u uitgebreid met uw buren kunt 

bijpraten en na de quiz verdere wetenswaardigheden uitwisselen. 

 

De burenmiddag zal om 19.00 uur eindigen. 

 

Zoals u ziet, een middag die u als buurtbewoner niet mag missen! Aarzel niet en vul 

onderstaande strook in voor u en uw kinderen.  

Deelname aan de BBQ kost € 10,- p.p, consumpties kosten € 1,25 p/s. 

Bent u echter op 23 september 2012 aantoonbaar 45 jaar, dan is de BBQ voor u 

gratis! Kinderen t/m 15 jaar kunnen sowieso gratis mee eten. 

 

In de week van 9 t/m 15 september zullen wij de strookjes bij u komen ophalen. Uiteraard 

mag u ze ook vóór 15 september zelf inleveren (zie achterzijde voor de afgifte adressen) 

  

Het bestuur van buurtvereniging ‘Benedenkerk’. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave Barbecue 

 
Naam:                                         Aantal volwassen à € 10,- :  

     Opgave Kinderspelen 

 
Naam:       Leeftijd:  

Naam:       Leeftijd:  

Naam:       Leeftijd:  

 

Ik help als ouder graag mee als begeleiding bij de spelletjes: Ja / Nee 

 

Nb. Als ouder blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen kinderen. 

 

    Z.O.Z. 



 

 

U kunt uw opgave strookjes op onderstaande adressen inleveren: 

 

Annelies Kuijsters Benedenkerkstraat 36A 

Anja Leijten   Benedenkerkstraat 21 

Nico Schellekens  Aletta Jacobstraat 6 

Sanne de Gier Aletta Jacobstraat 32 

Jeroen den Haan  Stadhoudersdijk 29 

 

Heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met Annelies Kuijsters op 0416-313480 

of Jeroen den Haan op 0416-316919. 


