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Heeft u hem al gezien?

Informatie:
 Wijkvereniging Benedenkerk bestaat uit:
Kerkstraat,
Benedenkerkstraat,
Stadhoudersdijk en
de Waesgeerd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
de carnavalswagen. 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. Uiteraard kunt u het resultaat ook bewonderen
tijdens de optocht op zondag 2 maart.

So you think you can….!

 Redactie: Bestuur
 E-mail: benedenkerk@home.nl

 www.benedenkerk.nl

Laat jouw talent zien!
Op maandag 3 maart wordt de bedrijfshal van Jan Mols aan de Benedenkerkstraat
33 omgetoverd tot een Leuttempel. Wij als bestuur willen er samen met u een leuke
en gezellige middag van maken. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.
Tijdens deze middag organiseren wij 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,telefoonnummer (0416) 31 40 33.
Van al het hossen en polonaise lopen krijg je honger, dus zorgen wij voor erwtensoep
halverwege de middag en voor de kinderen zijn er frietjes.
De middag willen wij om ongeveer 18.00 uur/19.00 uur afsluiten.

Bolderavond

Kaarten, biljarten en darten
Zaterdagavond 15 maart organiseren wij een gezellig avondje in Den Bolder. Tijdens
deze avond gaan we kaarten (rikken of jokeren), biljarten en darten. We proberen de
‘amateurs’ en de ‘professionals’ bij het darten en biljarten uit elkaar te houden, zodat
iedereen een leuke partij kan spelen. U kunt zich natuurlijk ook voor meerdere onderdelen opgeven, maar u kunt slechts met 1 onderdeel meedoen. Zie onderstaand
strookje met de mogelijkheden. De ontvangst is vanaf 20.00 uur en we willen om 20.30
uur beginnen. Opgeven kan tot 8 maart door inlevering van onderstaand strookje bij
Ko van Loon, telefoonnummer 31 24 02.
Wilt u door middel van het omcirkelen van de 1, 2, 3, of 4 aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat ?
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Adres: ______________________________
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Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk

