ACTIVITEITEN NOVEMBER 2018
KAARTEN
Op alle maandagen in november kunnen de 55+ leden kaarten in Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.30 uur.
OUD PAPIER
Donderdag 8 november 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).
ST. MAARTENOPTOCHT
Zondag 11 november komen we vanaf 18.00 uur weer bijeen bij garage
Bruekers (Starteris 14a) voor onze jaarlijkse Sint Maarten activiteit. Eerst zal
het verhaal voorgelezen worden waarna we in optocht lopen richting de Sint
Maarten brandstapel. We lopen met veilige lampionnetjes door gedeeltes van
Strateris en de Kerneel. We organiseren deze activiteit samen met
buurvereniging Kerneelhoven. Sint Maarten op zijn paard zal ons begeleiden! Bij
terugkomst in de garage van Bruekers staan er verse wafels, warme chocomel en
glühwein voor iedereen klaar. Rond 20.00 uur breien we er een eind aan!
Iedereen mag kosteloos mee zonder opgave. De hele buurt is welkom (ook
niet leden!), zeg het voort, zeg het voort!
BOWLEN
Het bowlen gaat dit jaar helaas niet door.
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SINT NICOLAAS
Zondag 25 november om 10.00 uur brengt Sinterklaas een bezoek aan de
kinderen van Buurtvereniging Strateris. De Sint ontvangt de kinderen in de
leeftijd van 0 t/m 8 jaar bij De Treff, Boeket 1 te Nederweert. Deelname aan
deze leuke activiteit kan uitsluitend door opgave vóór 11 november middels
onderstaand strookje of via een mailtje aan opgave@bvstrateris.nl
OUDERS LET OP: alleen kinderen die opgegeven én aanwezig zijn, ontvangen een
cadeautje van de Sint.
--------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE SINT NICOLAAS
Naam/namen:..............................................................................................................................
Adres:....................................................................................... tel:............................................
Leeftijd(en): ..............................................................................................................................
Wat moet Sinterklaas nog weten over uw kind (bv. hobby's/interesses/sport):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------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

Dringend bestuursleden gezocht!
Enkele van onze bestuursleden stoppen eind dit jaar. Daarom zijn we dringend op
zoek naar enkele nieuwe bestuursleden. Zonder een goed functionerend bestuur
kunnen wij onze activiteit namelijk niet meer organiseren! Ons bestuur komt
gemiddeld eens in de 2 maanden bij elkaar om de dagelijkse gang van zaken (de
administratie en de financiën) en onze activiteiten te bespreken en te
coördineren. Daarbij zijn grotere activiteiten meestal "uitbesteed" aan
bestaande groepjes vrijwilligers. Naar eigen voorkeuren en beschikbare tijd
coördineren en bedenken bestuursleden in teamverband onze activiteiten. Als u
zelf interesse heeft of mensen kent die tijd en zin hebben om ons bestuur hier
bij aan te vullen dan horen we dit erg graag! Alle inzet is op basis van eigen
voorkeuren en beschikbare tijd dus alle hulp is welkom want alle beetjes helpen!
Interesse? Schuif dan eens geheel vrijblijvend bij een bestuursvergadering aan.
Voor meer informatie: info@bvstrateris.nl of bel met M. Theeuwes: 0646146253
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