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Natuurwandeling Eendekooi 

 
Zaterdag 12 oktober neemt Cees van Hooren ons weer mee 

tijdens een mooie natuurwandeling. Bestemming deze keer is de 

Eendekooi in Sprang-Capelle. Heeft u interesse om deel te nemen, 

dan kunt u zich voor 9 oktober opgeven bij Annelies Kuijsters  

( 31 34 80). We vertrekken om 9.30 uur per fiets vanaf het 

Zundapp-pleintje. Trek laarzen of hoge schoenen aan! Het kan erg 

nat zijn in de Eendekooi.  

 

 

Jaarlijkse bijdrage 

 

In de week van 12 oktober tot en met 20 oktober komen wij als bestuur weer bij u 

langs voor de jaarlijkse bijdrage. De vrijwillige bijdrage is 

het geringe bedrag van € 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 straat zet. Als 

wij dit als buurtvereniging inleveren, ontvangen wij daar een 

leuke bijdrage voor. Blijft u dit vooral doen! U steunt er onze 

buurtvereniging mee. Namens het bestuur, bedankt! 

 

 

Kom je ook griezelen? 

 

Zaterdag 26 oktober organiseren wij samen met Plan Noord een 

griezelige Halloween avond in onze wijk. Dit jaar wordt de tocht nog 

spannender en angstaanjagender dan voorgaande jaren! De 

griezeltocht is voor kinderen vanaf 5 jaar. Begeleiding van kinderen 

is gewenst. Jullie worden om 18.30 uur verwacht op 

Benedenkerkstraat 14. Na afloop van de griezelige tocht kunnen 

jullie rond 21.00 uur weer opgehaald worden aan 

Benedenkerkstraat 36A. Het aantal deelnemers is beperkt (50 

kinderen), dus er geldt VOL is VOL. Je kunt je vóór 18 oktober 

opgeven bij Anja Leijten ( 31 64 71).  

 

 

 

 
 
 

Zie achterzijde voor nog meer activiteiten !!!!! 
 

  



 

Sinterklaas 
 

Op zondag 24 november brengen Sinterklaas en zijn Pieten weer een 

bezoek aan onze buurtvereniging. Het Sinterklaasfeest wordt ook dit 

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

Boven. Vanaf 10.15 uur is iedereen van harte welkom. Sinterklaas 

arriveert om 10.30 uur! Voor alle kinderen uit de wijk in de leeftijd van 

0 t/m 9 jaar brengt Sinterklaas een verrassing mee. U moet hiervoor 

wel onderstaand strookje invullen om aan te geven of u aanwezig bent. 

Het strookje zal tegelijk met de jaarlijkse bijdrage bij u worden 

opgehaald.  

 

Hebben wij u niet thuis aangetroffen, lever dan vóór 1 november het strookje en de 

bijdrage in een gesloten enveloppe in bij Debbie van Eeuwijk, Aletta Jacobsstraat 

43. 

  

Markt in kerstsfeer 

 

Op zaterdag 21 december willen wij voor en door buurtbewoners een markt in 

kerstsfeer organiseren. Heeft u interesse in een kraam? Laat dit dan voor 19 oktober 

weten aan Nico Schellekens ( 31 40 33). U kunt hierbij denken aan eigen gemaakte 

kaarten, sierraden, bloemstukken, etc.  

 

 

Benedenkerk een kunstwerk rijker! 

 

U heeft het natuurlijk al gezien. Het prachtige 

kunstwerk op de hoek van Benedenkerkstraat en 

Aletta Jacobsstraat. Op dit kunstwerk wordt ook 

de eerst komende activiteit aangekondigd. Het 

kunstwerk is onthuld tijdens de burendag op 

zondag 22 september. Heeft u het gemist of wilt 

u de foto’s nog even terugkijken? Kijk dan op 

www.benedenkerk.nl of op onze facebookpagina 

(zoek op Buurtvereniging-Benedenkerk).  

 

 

 

Het bestuur van buurtvereniging ‘Benedenkerk’ 
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OPGAVE STROOKJE SINTERKLAAS 
 

Voornaam:_____________ Achternaam:_____________________ Leeftijd: ___ Jongen/Meisje* 

Voornaam:_____________ Achternaam:_____________________ Leeftijd: ___ Jongen/Meisje* 

Voornaam:_____________ Achternaam:_____________________ Leeftijd: ___ Jongen/Meisje* 

Voornaam:_____________ Achternaam:_____________________ Leeftijd: ___ Jongen/Meisje* 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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