
Welkom in onze wijk 

‘Benedenkerk’!  

U heeft enkele weken van verbouwen, 
verven, schoonmaken en inrichten 

achter de rug. Tijd om te genieten van 
uw nieuwe woning én uw nieuwe buurt!  

Hoe zijn we te bereiken? 

Buurtvereniging 
Benedenkerk 

Meer informatie over de 
buurtvereniging kunt u vinden 

op onze website 

www.benedenkerk.nl.  

U kunt ons ook bereiken via  
e-mailadres  

benedenkerk@home.nl.  
 

Uiteraard zijn wij ook aanwe-
zig bij de activiteiten die wij 
voor u organiseren. Spreek 

ons gerust aan! 

Wij zien u graag op onze 
activiteiten! 

Wat kunt ù voor ons 

doen? 
 

Wilt u ook een keer meehelpen?  

Bijvoorbeeld bij één van onze  

activiteiten? Vele handen maken licht 

werk! Zoals het oud papier ophalen. Als  

iedereen een keer meehelpt, hoeft u 

maar één keer in de drie of vier jaar 

mee te lopen! Voor het oud papier kunt 

u zich opgeven bij Margó Theuns ( tel. 

31 54 13). Voor de overige activiteiten 

kunt u ons altijd aanspreken of een e-

mail sturen.  

 

Heeft u een leuk idee voor een  

activiteit, suggestie of een opmerking 

dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven! 

Wij zijn daar erg blij mee!  

 

Laat het ons weten! 



Wie is ‘Benedenkerk’ en wat doen we? 

Wie zijn we? 

 

Wijk Benedenkerk 

‘Benedenkerk’ bestaat uit de straten 

Kerkstraat, Benedenkerkstraat,  

Stadhoudersdijk en ‘de Waesgeerd’. In 

de wijk is een buurtvereniging actief. 

In deze folder stellen wij ons graag 

voor! 

 

Bestuur buurtvereniging 

Het bestuur van de buurtvereniging 

bestaat uit: 

Frans Mulders, voorzitter 

Ko van Loon, penningmeester 

Nico Schellekens 

Sanne de Gier 

Jeroen den Haan 

Margó Theuns 

Gitte IJpelaar 

Walter Schoonen 

Debbie van Eeuwijk, secretaresse 

Wat doen we? 
 

Activiteiten 

Als buurtvereniging organiseren wij  

regelmatig activiteiten voor jong en oud.  

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn 

bijvoorbeeld carnaval, paaseieren  

zoeken, fietstocht, brommer- en  

motortocht en de Sinterklaasochtend. 

Een actueel overzicht van onze  

activiteiten vindt u op onze website 

www.benedenkerk.nl.  

Nieuwsbrief 

Bijna maandelijks krijgt u van ons een 

nieuwsbrief in uw brievenbus. Hierop 

staan de aankondigingen van de  

eerstvolgende activiteiten. Soms leest u 

er ook wat over afgelopen activiteiten of 

algemene wetenswaardigheden met  

betrekking tot onze buurtvereniging. 

Houd vooral de opgavestrookjes en  

uiterste opgavedatum in de gaten! 

Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal  

ontvangen, dan kunt u dit aangeven op 

ons e-mailadres benedenkerk@home.nl. 

 
 

Oud papier en oud ijzer 

Elke tweede vrijdag van de maand halen 

vrijwilligers uit de wijk oud papier en oud 

ijzer op. Graag willen wij u vragen om het 

papier handelbaar voor uw huis aan de 

straat te zetten, zodat de vrijwilligers het 

papier makkelijk in de vrachtwagen kunnen 

gooien (NB. Wees zuinig op onze  

vrijwilligers: maak de dozen niet te zwaar 

en/of te groot). De oud papiervrachtwagen 

rijdt al vanaf 18.00 uur door de wijk. U kunt 

het ophaalschema ook raadplegen op onze 

website.  

Uw oud ijzer kunt u tevens aan straat zet-

ten die hoeft niet in dozen of kratten. Koel– 

en vrieskasten vallen niet onder oud ijzer. 

Jaarlijkse bijdrage 

Met het geld wat het oud papier en oud ijzer 

oplevert, kunnen wij de verschillende  

activiteiten voor u en uw gezin organiseren 

én betaalbaar houden. Daarnaast komen 

wij in oktober bij u langs de deur om de 

jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van minimaal 

€ 10 per gezin op te halen. 


