Activiteiten najaar 2020
Omdat de problemen met het Corona virus voorlopig nog niet voorbij zijn heeft dit nog
steeds gevolgen voor de activiteiten van onze buurtvereniging. We zijn ons aan het
beraden welke activiteiten we in aangepaste vorm door kunnen laten gaan met in acht
neming van alle RIVM richtlijnen. Voor 3 activiteiten hebben we inmiddels goed nieuws:

Het kamp: Omdat de richtlijnen voor kinderen in de basisschool leeftijd relatief
soepel zijn kunnen we ons jaarlijkse zomerkamp met enkele relatief kleine aanpassingen
door laten gaan. Daarom vindt u de uitnodigingsbrief voor dit kamp in de bijlage van dit
stencil. Zoals ieder jaar is het kamp ook beschikbaar voor niet leden als “introductie” in
onze buurtvereniging (zij betalen 15 euro extra voor deelname en worden lid, tot eind
van het jaar hoeven ze geen contributie te betalen.). Dus kent u families met kinderen in
deze leeftijdscategorie uit onze buurt die nog geen lid zijn, zeg het voort, zeg het
voort!

De Najaarswandeling:

Onze najaarwandeling staat deze keer in het teken van
“water”. Onder leiding van een gids van het Waterschap Limburg maken we een
wandeling vanaf het natuur en milieucentrum “De Ijzeren Man” in Weert. Onderweg
geeft de gids informatie over o.a.:
- hoe en waarom ze het waterpeil in de gaten houden
- hoe ze het uitdrogen van natuurgebieden voorkomen
- de gevolgen van klimaatveranderingen voor ons Limburgse landschap
- hoe ze zorgen dat rechte beken kunnen slingeren en waarom dit belangrijk is.
Kortom, Een interessante en leerzame wandeling door een mooi gebied.
We gaan in groepen van max. 10 deelnemers en de gehele activiteit is in de buitenlucht.
We houden ons aan de geldende RIVM corona-regels en verwachten dit ook van de
deelnemers. Kosten 1,-- per persoon. Wij zorgen voor een flesje water en een
versnapering. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is 4 á 5 km. De route is goed
begaanbaar. Wanneer? 11 oktober 2020 om 10.00 uur.
Waar? Verzamelen bij het natuur en milieucentrum “De Ijzeren Man” in Weert. U
komt hier op eigen gelegenheid (Geurtsvenweg 4 6006 SN Weert. Het centrum ligt aan
het eind van de parkeerplaats bij het subtropisch zwembad De IJzeren Man)
Opgeven voor 20 september, er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. U kunt u
opgegeven via het opgavestrookje (z.o.z) of via een mailtje naar: opgave@bvstrateris.nl
en gelijktijdige overboeking van 1,-- per persoon op ons rekeningnummer
NL19RABO0135529859 op naam van Buurtvereniging Strateris. Graag in de omschrijving uw
naam en “najaarswandeling” vermelden.

Het koffie-uurtje voor 55+ kan als de Corona situatie gelijk blijft ook
doorgaan. Op 16 oktober zijn we te gast bij “Centraal” aan de Kerkstraat. U bent
welkom vanaf 14:00 tot 16:00 uur en u kunt u opgegeven via het opgavestrookje (z.o.z)
of via een mailtje naar: opgave@bvstrateris.nl. Ook hier geldt dat we dit doen conform
RIVM-richtlijnen.

Geboorten, overlijden, verhuizing, wijziging gezinssamenstelling, geef het even door aan onze
secretaris: secretaris@bvstrateris.nl

Zodra we “groen licht” voor meer activiteiten hebben dan laten we dit middels een nieuw
stencil weten. Mocht u als lid tips voor ons hebben m.b.t. activiteiten die we als
buurtvereniging “Corona veilig” kunnen uitvoeren in deze periode dan horen we dit
uiteraard zeer graag!

OUD PAPIER
Onze oud papier inzameling kan ondanks de Corona problemen gelukkig wel gewoon door
gaan. Komende periode wordt daarom iedere 2e donderdag van de maand het oud papier
volgens planning 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 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 – Mgr. Kreijelmansstraat - Sjeng Vaasstraat – Sjeeshuys – Geer – Hinkert
– Hageldor – Heuvel – Beurseland – Rooseveltstraat – Franciscanessenstraat
(gedeeltelijk) en Brugske (gedeeltelijk).
------------------------------------------------------------

OPGAVE NAJAARSWANDELING
Naam:........................................................................................................................................................
Aantal personen:.................................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.............................................................. e-mail:.........................................................
Opgave vóór 20 september bij Dita Steijvers Sjeeshuijs 59 of Willy Tijks Mgr.
Kreijelmansstraat 23 met betaling van 1,-- per persoon of stuur een mailtje naar
opgave@bvstrateris.nl en boek de kosten á 1,-- per persoon op NL19RABO0135529859 op naam
van Buurtvereniging Strateris. Graag in de omschrijving uw naam en “najaarswandeling”
vermelden.
------------------------------------------------------------

OPGAVE KOFFIEUURTJE 55+
Naam:........................................................................................................................................................
Aantal personen:.................................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.............................................................. e-mail:.........................................................
Opgave vóór 6 oktober bij Dita Steijvers Sjeeshuijs 59 of Willy Tijks Mgr.
Kreijelmansstraat 23 of stuur een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl

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

Geboorten, overlijden, verhuizing, wijziging gezinssamenstelling, geef het even door aan onze
secretaris: secretaris@bvstrateris.nl

Uitnodiging JEUGDKAMP bv Strateris
Binnen de huidige Corona regels kan het veilig en mag het, dus: Ben jij minimaal 5 jaar en
maximaal 13 jaar en woon je in het gebied van buurtvereniging Strateris dan is deze uitnodiging
speciaal voor jou! In het weekend van 23 t/m 25 oktober 2020 organiseert buurtvereniging
Strateris weer het jaarlijkse spetterende jeugdkamp; een heel gezellig en actief weekend in de
herfstvakantie. Geef je dus snel op want dit weekend wil je niet missen!

Wat gaan we doen:
In de 1e plaats heel veel plezier maken. Verder spelen we (bos)spellen, maken we een kampvuur,
en doen we vele andere leuke en verassende dingen. Afhankelijk van het weer zijn we zo veel
mogelijk buiten bezig natuurlijk. Onafhankelijk van het programma volgen we tijdens ons hele
kamp uiteraard strikt de huidige Corona protocollen van het RIVM en de “veilig op kamp”
protocollen van de samenwerkende jeugd organisaties (zie https://www.wegaanopzomerkamp.nl/ )
Ook dit jaar hebben we weer een leuk thema voor jullie in petto: Feest. Omdat Corona
verschillende van onze buurtactiviteiten heeft verpest maken we van dit kamp voor jouw een
groot feest. Kortom: Dit avontuur wil je echt niet missen!
Waar gaan we naar toe:
“De Blokhut” van Jong Nederland Maasbree Breestraat 11, 5993 BH Maasbree:
http://www.jongnlmaasbree.nl/
Wat kost het:
€ 30,- als jij en je ouders al lid zijn van de buurtvereniging.
€ 45,- als je nog geen lid bent. Voor dit bedrag zijn je vader, moeder, broertjes en zusjes ook
meteen de rest van het jaar lid van de buurtvereniging en kunnen ze meedoen aan alle andere
spetterende activiteiten van onze vereniging.

(Kijk snel op de andere zijde voor meer informatie)

Wanneer gaan we en wanneer komen we terug:
- We gaan op eigen gelegenheid naar Maasbree. We verwachten je vrijdag 23 oktober om 13.30
uur in Maasbree. Op zondag 20 oktober is het kamp afgelopen. Om 13.00 uur kunnen je
ouders en/of opa en oma je op komen halen. Vanwege de Corona maatregelen en protocollen (zie
https://www.wegaanopzomerkamp.nl/ en https://www.rivm.nl/ ) hanteren we dit jaar een “kiss and ride” tijdens het
brengen en halen. Over de invulling hiervan krijgen de deelnemers tijdig bericht. Let op:
Vanwege de huidige strikte Corona protocollen is tussentijds instromen of alleen op zaterdag
komen kijken dit jaar helaas niet mogelijk. (eerder uitstromen is indien nodig wel mogelijk)
Routebeschrijving: Rijdt langs de Noordervaart (N275) richting Venlo. 1e rotonde rechtdoor. 2e
rotonde (Beringe) rechtdoor. 3e rotonde links. Weg volgen (N275) tot de T splitsing bij de
McDonalds (langs A67), voor de McDonalds rechts (N277) richting Panningen / Baarlo. 1e
rotonde links (bordje Maasbree volgen). 2e rotonde rechts en daarna meteen links de kanaalweg
op (ventweg). Kruising rechts, de Breestraat in. Deze weg blijven volgen tot de blokhut in het
bos aan de linkerkant (na 1 kilometer).
Wat moet je meenemen: (Voorzie je tas / koffer en overige spullen van je NAAM!!)
- luchtbed (1 persoons!) en pomp
- slaapzak en kussen met kussensloop
- ondergoed, voldoende reserve kleding (die vies mag worden!).
- goede schoenen (we zijn veel buiten), reserve schoenen
- regen kleding (en eventueel laarzen bij nat weer)
- handdoek/washandjes en overige toiletspullen (GEEN
SPUITBUS DEODORANT i.v.m. brandalarm!),
- zaklamp.
Snoep is niet verboden, maar er wordt voor voldoende lekkernijen gezorgd door de leiding
Bijzonderheden: Gebruik je medicijnen of een dieet (bv vegetarisch) of zijn er andere
bijzonderheden, vermeld dit op een apart briefje en lever het in bij de opgave.
Noodnummer: Wij zijn tijdens het weekend altijd bereikbaar op 0646146253
OPGAVE: Voor 1 OKTOBER 2020 middels onderstaand strookje met betaling van de kosten of
via een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl + betaling op rekening: NL19RABO0135529859 op
naam van Buurtvereniging Strateris onder vermelding van naam en het woord “kamp”.
BEWAAR DIT STENCIL!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Achternaam__________________________ Voornaam ________________________
Geboortedatum________________________
Adres + eventueel ander adres ouders _______________________________________
e-mail adres: _______________________________________
Telefoonnummer(s), waarop ouders (of anderen) ALTIJD bereikbaar zijn!!_______________
Inleveren bij Mark Theeuwes, Hinkert 51 of Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23
Voor vragen over dit spetterende weekend: bel Mark Theeuwes (tel: 0646146253)
of mail naar: info@bvstrateris.nl

