ACTIVITEITEN MEI 2018
KAARTEN
Op maandag 7, 14, 21 en 28 mei kunnen de 55+ leden kaarten in Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.30 uur.
OUD PAPIER
Woensdag 9 mei (i.v.m. hemelvaart!) wordt 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 de
straat zetten.
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)
NOSTALGIE IN OSPEL, museum "VAN ALLES GET"
Bekend van het L1 tv programma “Ongerwaeg” de grote verzameling nostalgische spullen.
Terug in de tijd, van de “Zundapp met hoog stuur” tot de lange onderbroek, van de
tandartsstoel tot de tabakspot, je kunt het zo gek niet bedenken of het staat
er. Herkenning; O, dit hadden we vroeger thuis ook, dit stond bij mijn oma in huis, en o,
weet je dit nog?? Op zaterdag 26 mei gaan we dit zelf allemaal zien in het unieke privé
museum “VAN ALLES GET” bij de Boortoren in Ospel. Tijdens dit bezoek krijgt u naast
een erg leuke en leerzame rondleiding van de verzamelaar (en eigenaar) ook een kopje
koffie/thee met lekkere Limburgse vlaai aangeboden. Graag zien we u om 13.30 uur bij
de Boortoren in Ospel (Ommelpad 12). De kosten voor dit erg leuke uitstapje zijn €
5,00 per persoon.
Opgave met betaling van de kosten kunt u doen via het opgave strookje (z.o.z) of via een
mailtje naar opgave@bvstrateris.nl + betaling op rekeningen NL19RABO0135529859

op naam van Buurtvereniging Strateris (vermeld duidelijk u naam en adres in de
overboeking!!) . Aanmelden graag voor 7 mei!
VLINDERTOCHT IN HET WEERTERBOS
Op zondag 10 juni zal 'Vlinderman' Harrie Vossen ons vertellen over de bijzondere
leefwijzen van deze insectengroep, hun leefgebieden en de bescherming van vlinders.
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z.o.z.

Maar we gaan uiteraard ook kennis maken met deze prachtige vliegende juwelen en
andere natuurwaarden die we tijdens onze tocht te zien krijgen. De vlindertocht start
om 10 uur bij de Daatjeshoeve (Heugterbroekdijk 34, Weert) en heeft een lengte van
ongeveer 4 km. Om 12.30 uur zijn we weer terug bij de Daatjeshoeve. Voor onderweg
krijgt u een appel en bij terugkomst krijgt u nog een lekkere kop soep aangeboden,
geserveerd met brood en boter.
Iedereen kan deelnemen aan deze tocht en de jeugd is ook van harte welkom! Voor
wandelwagens en rollators is het terrein helaas niet geschikt. Stevige schoenen zijn
gewenst evenals een lange broek en lange mouwen. Vergeet bij warm weer niet om
drinken mee te nemen. De kosten van deze activiteit zijn € 1,00 per persoon.
Opgave met betaling van de kosten kunt u doen via het opgave strookje of via een
mailtje naar opgave@bvstrateris.nl + betaling op rekeningen NL19RABO0135529859

op naam van Buurtvereniging Strateris (vermeld duidelijk u naam en adres in
de overboeking!!) Aanmelden graag voor 1 juni!
------------------------------------------------------------

OPGAVE NOSTALGIE IN OSPEL
Naam: .........................................................................................................................................
Adres:...................................................................................... tel:............................................
E-mail adres:.............................................................................................................................
Aantal personen::......................................................................................................................

Opgave met betaling van de kosten voor 13 april bij Audry Reijnders, Hinkert 59 of
Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23
-----------------------------------------------------------OPGAVE VLINDERTOCHT
Naam/namen:............................................................................................................................
Adres:......................................................................................tel:............................................

E-mail adres:.............................................................................................................................

Hoeveel personen: ...................................................................................................................
Naam vriendje/vriendinnetje: ……………………………………………………………………………………………
Opgave met betaling van de kosten vóór 18 april bij Audry Reijnders of
Hinkert 59, Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23
-----------------------------------------------------------Reminder: opgave digitale nieuwsbrief
Zoals u in voorgaande stencils heeft kunnen lezen 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 alvast in je agenda te zetten:
-16 september;
Garagesale
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