ACTIVITEITEN MAART 2019

KAARTEN
Op maandag 4, 11, 18 en 25 maart kunnen de 55+ leden kaarten in de Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.00 uur.

OUD PAPIER
Donderdag 14 maart 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)

VOORJAARSWANDELING
Op zondag 17 maart gaan we, onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer, wandelen
in nationaal park Groote Peel. We vertrekken om 9.00 uur en wandelen tot een uur of 11.
De afstand is ongeveer 5 kilometer. Na afloop gaan we in de Peelboerderij onder het
genot van koffie/thee en een stukje vlaai gezellig opwarmen en nakletsen.
We gaan op eigen gelegenheid naar de Peel waar we om 9.00 verzamelen bij het
Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in Ospel. De kosten voor deze leuke en leerzame
wandeling inclusief koffie/thee en vlaai zijn 5 euro per persoon.

U kunt zich opgeven voor deze wandeling voor vrijdag 8 maart 2019 d.m.v. een mailtje
naar opgave@bvstrateris.nl + betaling op rekeningnr. NL19RABO0135529859 op naam
van Buurtvereniging Strateris (graag “wandeling” en uw naam + adres duidelijk in de
overboeking vermelden!) of via of bijgevoegd opgave strookje (z.o.z)

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

VOORJAARSBRUNCH

Op Zondag 24 maart organiseren wij weer onze jaarlijkse voorjaarsbrunch voor de

hele wijk en voor JONG en OUD! Gezellig samen ontbijten met je buurtgenoten bij Le
Winne in Nederweert van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar de flyer die tegelijk met dit stencil in de buurt wordt verspreid. Geef u snel op
want we hebben maximaal 100 plaatsen!.

KIENEN
Op donderdag 4 april organiseren we een gezellig avondje kienen in Le Winne, Boeket 6.
Deze kienavond organiseren we samen met buurtvereniging Boeket en het begint om
19.30 uur! Een kienkaart (serie) kost € 6,00 en in de pauze krijgt u van de
buurtvereniging een consumptie aangeboden. Er zijn mooie (en bruikbare) prijzen te
winnen! U hoeft zich niet op te geven, wij zien u graag donderdag 4 april!
Wilt u ook komen kienen maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten en wij zorgen
voor een oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met Willy Tijks op telefoonnummer
06-10421792.

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

Data om alvast in de agenda te zetten:
-21 april;
Paaseieren rapen
-15 mei;
Kindermiddag
-19 mei;
Forelvissen

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

