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Nieuwe jaar goed ingeluid

Informatie:

Nieuwjaarsreceptie bij Hieriest

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

Zondag 4 januari jl. hebben wij als bestuur vele buurtbewoners mogen begroeten bij Hieriest. 85 buurtbewoners kwamen de nieuwe locatie bewonderen en om medebuurtbewoners de hand te schudden. Het was een gezellige middag. Was u erbij of was u er juist niet bij en wilt u zien hoe
gezellig het was? Bekijk de foto’s op onze facebookpagina.

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

Alaaf!!!

 www.benedenkerk.nl

Afgelopen zaterdag heeft de zangploeg van Benedenkerk een hele mooie 5e plaats behaald bij
het Songfestival. Dit is een zeer mooie opwarmer voor Carnaval!

Dit jaar geen maandagochtendprogramma

Er wordt nog steeds druk gebouwd, geplakt en geverfd in de bouwschuur om met een mooie creatie voor
de dag te komen tijdens de carnavalsoptocht op zondag 15 februari. U staat toch ook langs de kant?
Daarnaast bent u van ons gewend dat wij op de maandagmiddag een leuk programma voor jong en oud in elkaar zetten. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om dit
NIET te doen. Wij zien u graag op een van de activiteiten tijdens de carnavalsmaandag
in Waspik.

Verhuur materialen
Bij ons kunt u materialen huren voor uw feestje
Wist u dat wij als buurtvereniging materialen verhuren die u kunt lenen voor uw feestje?
Wij hebben deze materialen aangeschaft voor onze eigen activiteiten. Maar ze worden
niet elk weekend gebruikt, dus verhuren wij deze. Hierdoor kunnen wij de kosten van onze activiteiten laag houden of zelfs voor u kosteloos organiseren. Wij verhuren onder andere een WC-wagen, statafels, barkrukken. Kijk voor alle materialen en de prijzen op onze website www.benedenkerk.nl. Han Langermans heeft jarenlang de verhuur voor ons
verzorgd. Het bestuur bedankt Han hier zeer voor! Hij heeft het stokje overgedragen aan
Wim de Groot. U kunt hem bereiken via email wimgerry@home.nl of via telefoonnummer
(06) 57 60 94 68 of (0416) 31 36 91.
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