ACTIVITEITEN JUNI/JULI 2019
KAARTEN
Op alle maandagen in juni en juli kunnen de 55+ leden kaarten in Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.30 uur.

OUD PAPIER
Donderdag 13 juni en donderdag 11 juli wordt weer het oud papier opgehaald. We
starten 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
kraakperswagen 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). Let op: wij verzoeken u om bij regenachtig weer het papier zo laat mogelijk
aan straat zetten. We halen altijd het oud papier op in de volgende straten:
Hoebensstraat (gedeeltelijk) – Strateris, Hovensteeg – Mr. Mertensstraat - Dr. v.d.
Wouwstraat - Harrie Carisstraat - Thieu Gielenstraat, Pierre Niesstraat - Mgr.
Kreijelmansstraat -Theo Siebenstraat – Sjeng Vaasstraat – Sjeeshuys – Geer – Hinkert
– Hageldor – Heuvel – Beurseland – Rooseveltstraat – Franciscanessenstraat
(gedeeltelijk) en Brugske (gedeeltelijk)

BVS GEZELLIGE MUZIKALE PUBQUIZ
Op zaterdag 15 juni 2019 om 20.00 houden we in Zaal Centraal de eerste editie van de
“BVS gezellige Muzikale Pubquiz” Enige vorm van muziekkennis, zangtalent of logisch
denken is niet nodig! Onder het genot van een drankje gaan we in teamverband en
uiteindelijk individueel een uitgebreide set uitdagende, lollige en melige muziekvragen
beantwoorden van onze gedreven quizmaster. Heb jij zin in een hele gezellige muzikale
avond, of wil jij je buurtgenoten uitdagen of juist aanmoedigen, geef je dan zelf, of als
team snel op en wie weet ga jij er wel met de 1e prijs vandoor. Deelname kost €2,50 en
dit is inclusief 2 consumpties. Na de quiz (rond 22.00) is er uitgebreid mogelijkheid om
de avond gezellig onderling voort te zetten / af te sluiten in het dörpskefee van zaal
Centraal. Opgave voor onze Muzikale Pubquiz kan middels het opgave strookje (z.o.z) en
betaling van € 2,50 PP of stuur een mailtje naar: opgave@bvstrateris.nl + betaling op
rekening: NL19RABO0135529859 op naam van Buurtvereniging Strateris (vermeldt
duidelijk je naam + adres bij de overboeking!)

Geboorten, overlijden, verhuizing, wijziging gezinssamenstelling, geef het even door aan
Karin Feijen, tel: 06-51276745 of mail secretaris@bvstrateris.nl

-----------------------------------------------------------OPGAVE MUZIKALE PUBQUIZ
Naam/namen:............................................................................................................................
Adres:......................................................................................tel:............................................
E-mail adres:.............................................................................................................................
Aantal personen:.........................................................................................................................
Opgave met betaling van de kosten vóór 8 juni bij Mark Theeuwes, Hinkert 51 of bij
Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23

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

Herinnering: opgave digitale nieuwsbrief!
Zoals in voorgaande stencils aangegeven bieden we de mogelijkheid om onze
stencils (en ander nieuws) digitaal te ontvangen. Dit scheelt onze vrijwilligers
veel werk! Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan continu via onze website:
http://www.bvstrateris.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief is ook meerdere keren mogelijk t.b.v. meerdere
mailadressen.

DATA OM VAST IN DE AGENDA TE ZETTEN
Zondag 15 september: GARAGE SALE
Op zondag 15 september 2019 organiseren wij weer een garage sale in onze buurt.
Heeft u nog tweedehands spullen liggen dan kunt u deze net als voorgaande jaren vanuit
uw garage (tuin/oprit) te koop aanbieden. Voor meer informatie over de garage sale
verwijzen wij u naar de flyer die binnenkort wordt verspreid.
18 t/m 20 oktober: Jeugdkamp bv Strateris.
In het laatste weekend van de herfstvakantie organiseren we weer een erg leuk
jeugdkamp voor alle buurtkinderen van 5 jaar tot en met de brugklas. Meer informatie
volgt via de flyer die binnenkort wordt verspreid en het stencil van september.

Geboorten, overlijden, verhuizing, wijziging gezinssamenstelling, geef het even door aan
Karin Feijen, tel: 06-51276745 of mail secretaris@bvstrateris.nl

