Uitnodiging Paasbrunch
Zondag 25 Maart organiseert Buurtvereniging Strateris een heerlijke Paasbrunch voor de hele
buurt. Wilt u als niet lid onze gezellige buurtvereniging eens leren kennen of bent u al lid en wilt
u eens gezellig bijkletsen en andere leden ontmoeten? Meld u dan snel aan! Bijdrage: Leden €
3.00 p.p., niet leden € 5.00 p.p. kinderen t/m 4 jaar gratis.
We zien U graag bij Le Winne, Boeket 6 te Nederweert om samen te genieten van de brunch.
Aanvang: 10.00 tot 12.00 uur. Let op: Geef u snel op want we hebben plaats voor maximaal 100
personen! Opgave met betaling van de kosten kunt u voor 12 maart doen via onderstaand strookje
of via een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl + betaling op rekening:
NL19RABO0135529859 op naam van Buurtvereniging Strateris
(vermeld duidelijk paasbrunch en uw naam en adres in de overboeking!!)
-------------------------------------------------------------------OPGAVE Paasbrunch
Naam: .........................................................................................................................................
Adres:...................................................................................... tel:............................................
Aantal personen:.......................................................................................................................
E-mail adres:.............................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------Opgave met betaling van de kosten vóór 12 maart bij: Audry Reijnders Hinkert 59 of Willy
Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23

Uitnodiging Paaseieren rapen
Zondag 1 april organiseert Buurtvereniging Strateris voor alle buurtkinderen van 0 t/m 8 jaar
paaseieren rapen. Dit jaar voor het eerst in het park aan de Theo Siebenstraat (aan de kant van
b.s. De Klimop). Dit jaar heeft de Paashaas naast de verborgen eitjes nog een leuke verrassing in
petto dus deze activiteit wil je niet missen! De aanvang is 10.30 uur. Neem een emmertje of
mandje mee en kom gezellig alle eitjes zoeken die de paashaas heeft verstopt. Ook voor de papa’s,
mama’s opa’s oma’s etc. wordt gezorgd! Indien u al lid bent van onze vereniging is deze activiteit gratis! Voor niet leden is de bijdrage 1 euro per kind.

Opgave met eventuele betaling van de kosten kunt u doen via het strookje op de achterzijde van deze flyer of voor 25 maart via een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl + betaling
op rekening (betaling alleen voor niet leden!):
NL19RABO0135529859 op naam van Buurtvereniging Strateris
(vermeld duidelijk paaseieren rapen en uw naam en adres in de overboeking!!)

Z.O.Z.

--------------------------------------------------------------------------------

OPGAVE PAASEIEREN RAPEN
Naam/namen:..............................................................................................................................
Adres:....................................................................................... tel:............................................
Leeftijd(en): .............................
Opgave met betaling van de kosten vóór 25 maart bij: Audry Reijnders Hinkert 59 of Willy
Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23
--------------------------------------------------------------------------------

Op 16 september tussen 10.00 en 15.00 organiseert buurtvereniging Strateris voor alle
bewoners van onze buurt een grote garage Sale. Heeft u nog spulletjes staan die u graag
kwijt wilt maar die zonde zijn om weg te gooien? Bewaar ze dan tot 16 september en
verkoop ze zelf op uw eigen oprit / garage. Zo leveren deze spullen u nog aardig wat op.
De kosten van deelname is voor leden gratis. Voor niet leden zijn de kosten € 2, 50
per adres. In juni volgt meer informatie over onze Garage Sale en de opgave. Houd uw
brievenbus en onze website in de gaten voor meer informatie over deze leuke activiteit!
Bent u naar aanleiding van dit stencil nieuwsgierig geworden naar onze gezellige buurtvereniging? Kijk dan snel op onze site: http://www.bvstrateris.nl voor meer informatie.
Onze jaarlijkse contributie is € 15 voor een gezin of € 7,50 voor een alleenstaanden
(Contributie is respectievelijk €7,50 of € 3,75 van september tot januari)
Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan al onze leuke activiteiten.
Aanmelden kan heel makkelijk via ons digitale inschrijfformulier:
https://www.bvstrateris.nl/aanmelden-leden.html

Voor vragen of opmerkingen:
info@bvstrateris.nl
of telefonisch: 0646146253

