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

www.benedenkerk.nl 

 
 

Januari 2013 

Carnaval 2013 
 

De carnavalswagen is helemaal beplakt en is klaar om geschilderd te worden! Bent u 

benieuwd hoe hij eruit ziet, kom dan eens langs bij de bouwschuur aan de 

Benedenkerkstraat 35 om het resultaat te bekijken. De schuur is te bereiken door over 

het pad tussen nummer 33a en 35 helemaal naar achteren te lopen. 

 

Samen met buurtvereniging Kanaol en Spoor 

organiseren wij ook dit jaar weer een gezellige 

carnavalsmaandag. Op maandag 11 februari 

wordt de bedrijfshal van Jan Mols aan de 

Benedenkerkstraat 33 omgetoverd tot een 

Leuttempel. Beide besturen en de broodnodige 

vrijwilligers gaan er samen met u een leuke en 

gezellige dag van maken. 

 

Speciaal voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar is 

er een kinderprogramma samengesteld. 

Ouders/volwassen worden hierbij niet toegelaten! 

De kinderen wordt verzocht om uiterlijk 10.30 uur aanwezig te zijn. De deuren zijn 

vanaf 10.15 uur open. Wat het programma is, blijft natuurlijk nog een verrassing! 

Uiteraard wordt er weer voor frietjes gezorgd als afsluiting. Het kinderprogramma duurt 

tot 13.00 uur. 

 

Vanaf 13.00 uur kunt u uw kinderen weer op komen halen, maar u kunt natuurlijk ook 

gezellig bij het feest aansluiten. Iedereen, groot en klein, is vanaf 13.30 uur van harte 

welkom, dus ook als u geen kinderen heeft om op te halen! Bij binnenkomst staat er een 

grote pan erwtensoep en stokbrood voor u klaar! De middag willen wij om ongeveer 

18.00 uur afsluiten. 

 

Het is niet toegestaan om spuitbusserpetine mee te nemen! 

 

Nieuwjaarsreceptie drukbezocht 
 

Zondag 6 januari was het een drukte van jewelste in de bouwschuur aan de 

Benedenkerkstraat nummer 35. Toen vond de nieuwjaarsreceptie van onze 

buurtvereniging plaats. Op het drukste moment waren zeker 70 buurtbewoners aanwezig 

om elkaar de beste wensen te wensen voor het nieuwe jaar. Was u erbij of kon u er 

helaas niet bij zijn, de foto’s zijn terug te kijken op www.benedenkerkstraat.nl. 

 

 

Reserveren! 
 

Noteer vrijdagavond 8 maart alvast in uw agenda. Buurtvereniging Benedenkerk 

organiseert deze avond een gezellige spelletjesavond in Den Bolder. U kunt op deze 

avond biljarten, darten en een potje kaarten. Verdere informatie volgt in het volgende 

stencil! 

 


