Het bestuur van BV Strateris wenst u een gezond en
voorspoedig 2019!
ACTIVITEITEN JANUARI 2019
KAARTEN
Op alle maandagen in januari kunnen de 55+ leden kaarten in Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.30 uur..

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 24 januari wordt in Zaal Centraal de Algemene Ledenvergadering van
BVS gehouden. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. Voor meer
informatie: zie de bijgevoegde uitnodiging.

Reminder: opgave digitale nieuwsbrief en overmaken contributie
Zoals u regelmatig heeft kunnen lezen bieden we de mogelijkheid aan om ons
stencil (en ander nieuws) digitaal te ontvangen. Ook is het weer mogelijk onze
jaarlijkse contributie via de bank over te maken.
Dit scheelt onze vrijwilligers veel werk!
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan continu via onze website:
http://www.bvstrateris.nl
De contributie voor dit jaar overmaken kan nog tot 20 januari.
(zie het stencil van december voor de details, dit stencil staat ook op de site)
Vast hartelijk bedankt voor uw medewerking !

OUD PAPIER
Donderdag 10 januari wordt oud papier opgehaald.
Let op: Onze oud papier ophalers treffen vaak zaken in het oud papier aan die er
niet in thuis horen zoals piepschuim, drank kartons, melkpakken, plastic
verpakkingen, etc. Deze vervuiling brengt de prijs die wij als vereniging voor het
oud papier krijgen omlaag omdat ladingen met te veel afval er in worden
afgekeurd bij het recycling bedrijf. Daarom vragen wij ieders medewerking om
het oud papier zo “schoon” mogelijk aan te bieden (bij voorkeur in dozen en
NIET in plastic zakken!).
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Het recyclebedrijf heeft ook aangegeven dat de papierwagenchauffeurs
strenger gaan toezien op wat onze ophalers in de papierwagen gooien. Dozen
waar naast papier ook ander (plastic) afval in zit zullen we dus moeten laten
staan.
We starten met ophalen om 18.30 uur vanaf de Hoebenstraat en hoek
Bredeweg/Beurseland. Zet het oud papier goed verpakt en goed zichtbaar aan de
kant van de weg. Daar waar de papierwagen niet kan komen, wordt u verzocht het
oud papier op de hoek van de straat te verzamelen. Aan de bewoners van
Strateris wordt, om veiligheidsredenen, gevraagd om het papier aan één kant van
de weg te zetten (gezien vanaf de kerk aan de linkerkant).
We halen het oud papier op in de volgende straten:
Hoebensstraat (gedeeltelijk) – Strateris, Hovensteeg – Mr. Mertensstraat - Dr.
v.d. Wouwstraat - Harrie Carisstraat - Thieu Gielenstraat, Pierre Niesstraat Theo Siebenstraat – Sjeng Vaasstraat – Sjeeshuys – Geer – Hinkert – Hageldor –
Heuvel – Beurseland – Rooseveltstraat – Franciscanessenstraat (gedeeltelijk) en
Brugske (gedeeltelijk).

Dringend bestuursleden gezocht!
Enkele van onze bestuursleden stoppen komende leden vergadering. Daarom zijn
we nog steeds dringend op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden! Zonder een
goed functionerend bestuur kunnen wij onze activiteit namelijk niet organiseren!
Ons bestuur komt gemiddeld eens in de 2 maanden bij elkaar om de dagelijkse
gang van zaken (de administratie en de financiën) en onze activiteiten te
bespreken en te coördineren. Daarbij zijn grotere activiteiten meestal
"uitbesteed" aan bestaande groepjes vrijwilligers. Naar eigen voorkeuren en
beschikbare tijd coördineren en bedenken bestuursleden in teamverband onze
activiteiten. Als u zelf interesse heeft of mensen kent die tijd en zin hebben om
ons bestuur hier bij aan te vullen dan horen we dit erg graag! Alle inzet is op
basis van eigen voorkeuren en beschikbare tijd dus alle hulp is welkom want alle
beetjes helpen! Interesse? Schuif dan eens geheel vrijblijvend bij een
bestuursvergadering aan. Voor meer informatie: info@bvstrateris.nl of bel met
M. Theeuwes: 0630891418
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Geachte leden,
Het jaar 2018 is voorbij gevlogen en voor de Buurtvereniging Strateris is het
wederom een goed jaar geweest!
Graag willen we met u terugkijken op het afgelopen jaar. We willen echter vooral
vooruit kijken naar het nieuwe jaar en de uitdaging waar we voor staan. (dringend
nieuwe bestuursleden gezocht!)
Het Bestuur van de Buurtvereniging Strateris nodigt u hierbij dan ook van harte
uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op donderdag 24
januari 2019, aanvang 20.00 uur in Zaal Centraal, Kerkstraat 59.
Het bestuur van de BVS stelt het zeer op prijs u te mogen verwelkomen op de
Algemene Ledenvergadering.

Bestuur Buurtvereniging Strateris

Mark Theeuwes, voorzitter.
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