
 

Wijnliefhebbers opgelet! 
Wijnproeverij bij Wijnhandel van Iersel 

Vrijdagavond 7 februari organiseren wij een gezelli-

ge wijnproeverij bij Wijnhandel Van Iersel Kerkstraat 

2 in Waspik. Tijdens deze wijnproeverij krijgen wij ook 

een rondleiding door de vooroorlogse wijnkelders. 

Dit wilt u als wijnliefhebber niet missen!  

De wijnproeverij begint om 20.00 uur.   

 

U kunt zich vóór 1 februari  opgeven bij Frans Mul-

ders via telefoonnummer (0416) 31 35 68 of e-mail 

muld5116@ziggo.nl. 
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Nieuwsbrief 

Wijkvereniging Benedenkerk 

Informatie: 

 Wijkvereniging Bene-

denkerk bestaat uit: 

Kerkstraat,  

Benedenkerkstraat, 

Stadhoudersdijk en 

de Waesgeerd. 

 Redactie: Bestuur 

 E-mail: beneden-

kerk@home.nl 

 www.benedenkerk.nl 

Swingen op de schaats! 
Schaatsen op de ijsbaan in Breda 

Vrijdag 21 februari kunnen kinderen van 8 tot en met 16 jaar hun schaatskunsten 

laten zien tijdens het discoschaatsen. We vertrekken om 19.30 uur vanaf het 

Zundapp-pleintje. We zullen tegen  22.30 uur weer terug zijn in Waspik.   

Je kunt je vóór 14 februari opgeven bij Debbie van Eeuwijk via telefoonnummer 

(0416) 85 19 61 of  e-mail benedenkerk@home.nl. Breng je eigen schaatsen mee! 

(Je kunt daar ook schaatsen huren, maar dit is voor eigen rekening € 6 per paar.)  

Ook zoeken we een aantal ouders die willen rijden. Dit kunt u bij opgave aangeven. 

Deze activiteit is op eigen risico.     

Loopt uw kind ook mee? 
Carnavalsoptocht Moaneblusserslaand 

Er wordt al druk gebouwd en geplakt aan de carnavals-

wagen voor de optocht op 2 maart! Wil uw kind ook mee-

lopen met deze prachtige wagen? U kunt zich dan uiterlijk 

21 februari opgeven bij Agnes Sandig via telefoonnummer 

(06) 10 77 65 60. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden en voor een kostuum wordt gezorgd! 

Meelopen in de optocht is op eigen risico, 

 

Daarnaast organiseren wij op carnavalsmaandag een So You Think You Can…. 

Dansen/Zingen/Goochelen/Blokfluiten/Skippyballen/weet wat nog meer…. Wil jij je 

talenten laten zien? Geef je dan nu alvast op bij Nico Schellekens via telefoonnum-

mer (0416) 31 40 33. 

Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk 

mailto:muld5116@ziggo.nl

