ACTIVITEITEN MEI 2019

KAARTEN
Op maandag 6, 13, 22, 27 mei kunnen de 55+ leden kaarten in de Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.00 uur.

OUD PAPIER
Donderdag 9 mei 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)

REMINDER : KINDERMIDDAG
Op woensdag 15 mei organiseren wij een kindermiddag voor alle kinderen die op de
basisschool zitten. Deze leuke speelmiddag zal om 14:00 uur starten in de Houtsberg .
Je mag schepjes en emmertjes meenemen. Neem niet te veel mee want we gaan
wandelen naar ijsboerderij Gommers waar je dan om 16:30 uur weer opgehaald kunt
worden. Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door. Geef je kind op middels het
opgave strookje en betaal € 1,00 of stuur een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl +
betaling op rekening: NL19RABO0135529859 op naam van Buurtvereniging
Strateris. Deelnemende kinderen mogen ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Zij betalen dan € 2,00 voor deelname. Opgave kan t/m 7 mei.

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

-----------------------------------------------------------OPGAVE KINDERMIDDAG
Naam/namen:............................................................................................................................
Adres:......................................................................................tel:............................................
E-mail adres:.............................................................................................................................
Aantal kindjes: ........................................................................................................................
Naam vriendje/vriendinnetje: ………………………………………………………………………………………….
Opgave met betaling van de kosten vóór 7 mei bij Mark Theeuwes, Hinkert 51 of bij
Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23

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

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

