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Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk 

Visliefhebbers opgelet 
Catch of the day…. Forel! 

Zondagochtend 5 juli gaan we met de wijkvereniging forelvissen. Dus bent u een liefheb-

ber van vissen, gaat u dan zeker mee. 

We gaan naar Forelkwekerij Het Gouden Visje in Biest-

Houtakker en vertrekken om 7.00 uur vanaf het Zundapp plein-

tje. De eigen bijdrage voor deze activiteit is 7,50 euro. Kinderen 

tot 16 jaar zijn gratis. De eigen bijdrage mag op de dag zelf 

betaald worden. 

Iedereen is van harte welkom, maar bij kinderen tot 12 jaar 

dient er wel een begeleider mee te gaan. 

U kunt zich vanaf maandag 15 juni, maar uiterlijk 21 juni opge-

ven bij Nico Schellekens, (0416) 31 40 33. 

Planning activiteiten 
Wij als bestuur organiseren regelmatig activiteiten voor u als buurtbewoner. Hieronder 

staan de activiteiten die wij dit jaar nog voor u in petto hebben. 

Activiteit   Datum 

Brommer-/motortocht  30 augustus 

Buurtweekend   19 en 20 september 

Wijnproeverij   30 oktober 

Schaatsen   medio november 

Darten/Biljarten   medio november 

Sinterklaasochtend  22 november 

Creatieve en actieve buurtbewoners opgelet! 
Wederom een kerstmarkt? 

In 2013 hebben wij, naar onze mening, een zeer gezellige kerstmarkt georganiseerd. He-

laas zat het weer ons helemaal niet mee. In 

plaats van een kersttafereel met sneeuw, leek 

het wel een herfstdag met veel regen. Maar 

dat mocht de pret zeker niet drukken. Wij wil-

len door middel van deze nieuwsbrief peilen of 

er interesse is, om dit jaar wederom een der-

gelijke markt te organiseren. Het idee staat 

nog in de kinderschoenen, dus datum en lo-

catie zijn nog niet bekend.  

Bent u een actieve buurtbewoner die zelf leuke dingen maakt en wilt u deze graag ver-

kopen op een sfeervolle markt? Stuur dan een e-mail naar benedenkerk@home.nl en 

vermeld hierin wat u maakt en wilt verkopen. Deze gegevens worden verzameld en bij 

doorgang van de markt, nemen wij contact met u op.  


