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Met z’n allen de boom in 

 
Heb je altijd al hoog in de bomen willen klimmen? Dan moet je zaterdag 12 mei 

van 10 uur tot 12 uur echt met ons mee! We gaan naar het Klimbos Duinoord in 
Helvoirt. Je verlaat de vaste grond en klimt tot wel 17 meter hoog! Onderweg 
kom je verschillende hindernissen tegen. De overgang van boom naar boom 

wordt steeds uitdagender en hoger! Ben jij ouder als 7 jaar en minimaal 1.30 
meter lang? Geef je dan vóór 28 april op bij Nico Schellekens ( 31 40 33). 

Volwassenen zijn ook van harte welkom! We vertrekken om 9.30 uur. 
Wilt u mee met uw kind als chauffeur, maar wilt u niet mee klimmen, geef dit 

dan bij opgave aan. De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 7,50. Voor een 
hapje en een drankje wordt gezorgd. Het maximale aantal deelnemers is 25. 
 

Burendag 
 

Inmiddels is het een bekend begrip in Nederland. De 
Nationale Burendag. Dit jaar willen wij daar op inhaken. 
Gezien het afnemende aantal aanmeldingen voor de jaarlijkse 

barbecue in juni, willen we het dit jaar in het weekend van 
Burendag organiseren, maar dan voor het hele gezin! Op 

zondagmiddag 23 september houden wij een gezellige 
familiebarbecue. Jong en oud is welkom! 
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Verdere 

informatie volgt! 
 

De paashaas via een omweg naar Waspik! 
 
Het paaseieren zoeken was een groot succes! De 

paashaas was eerst per ongeluk op weg naar Frankrijk i.p.v. 
Waspik maar gelukkig is het goed gekomen. 

Na een tochtje met de tractor zijn we afgezet in de 
Benedenkerkstraat, waar we in een mooie tuin de eieren 
mochten zoeken. 35 kinderen hebben zeer fanatiek 

eieren gezocht en er waren mooie (chocolade)prijzen voor 
de winnaars. De foto's van deze leuke ochtend staan op 

www.benedenkerk.nl. 
 

Gewijzigde data 

 
Begin dit jaar heeft u een jaarkalender van ons ontvangen. Hierop zijn een aantal 

data gewijzigd onder andere voor de motortocht en de jaarvergadering. Op onze 
website www.benedenkerk.nl vindt u altijd de juiste data. 

 
Het bestuur van buurtvereniging ‘Benedenkerk’ 

http://www.google.nl/imgres?q=paashaas&hl=nl&biw=1280&bih=658&tbm=isch&tbnid=S1RgfJW7sSUOtM:&imgrefurl=http://www.abc-webart.com/pasen.htm&docid=7wW9xEl1SVVT4M&imgurl=http://webzoom.freewebs.com/janetenco/Animatie-pasen/jonglerende-paashaas-met-eieren-animatie.gif&w=231&h=246&ei=mcmKT8HNKsPS0QW197XLCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1053&vpy=321&dur=361&hovh=196&hovw=184&tx=102&ty=125&sig=109835523311465866541&page=3&tbnh=152&tbnw=143&start=53&ndsp=30&ved=1t:429,r:7,s:53,i:253

