ACTIVITEITEN Oktober 2018
KAARTEN
Op alle maandagen in oktober kunnen de 55+ leden kaarten in Gasterij de Ontmoeting.
De aanvang is 13.30 uur.

OUD PAPIER

Donderdag 11 oktober 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).

KIENEN
Op donderdag 4 oktober 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. Het bestuur zal zorgen voor mooie
bruikbare prijzen! U hoeft zich niet op te geven. Wij hopen u te mogen verwelkomen!

KOFFIEUURTJE 55+
Op vrijdag 12 oktober willen wij de leden vanaf 55 jaar een kop koffie en vlaai
aanbieden bij De Treff, Boeket 1. U bent welkom vanaf 14:00 tot 16:00 uur en u kunt
u opgegeven via het onderstaande opgave strookje.

OPGAVE JEUGDKAMP 2018
Op vrijdag 19, zaterdag 20, en zondag 21 oktober organiseren we weer het
spetterende jeugdkamp. Ook buurtkinderen die geen lid zijn kunnen deelnemen. Zeg het
voort, zegt het voort! Voor informatie en opgave verwijzen wij u naar de opgave brief
bij het stencil van september. Deze opgavebrief kunt u ook terugvinden op onze
website: http://www.bvstrateris.nl Let op: opgave voor 1 oktober!

DATA OM VAST IN DE AGENDA TE ZETTEN:

-11

november
-25 november

: St. Maarten
: Sinterklaas

-16 november; bowlen

Geboorten, overlijden, verhuizing, wijziging gezinssamenstelling, geef het even door aan
Audrey Reijnders, tel: 622778 of mail secretaris@bvstrateris.nl

OPGAVE KOFFIEUURTJE
Naam:........................................................................................................................................................
Hoeveel personen:…………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres:.......................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.............................................................. e-mail:.........................................................
Opgave vóór 7 oktober bij Audry Reijnders Hinkert 59 en Willy Rijks
Mgr. Kreijelmansstraat 23.

-----------------------------------------------------------KAARTEN VOOR DAMES
Eén van onze vrouwelijke leden heeft aangegeven interesse in “kaarten voor dames" te
hebben, vandaar dat wij willen inventariseren of hier animo voor is. Heeft u zin om gedurende de wintermaanden - iedere maandagmiddag vanaf 13.00 uur te gaan kaarten?
Laat het ons weten, geef aan welke kaartspellen u wilt spelen (jokeren, klaverjassen,
rikken, canasta etc etc etc) en wij kijken of we “groepjes” kunnen samenstellen.
Locatie is "Gasterij de Ontmoeting” in Nederweert (in het zorgcentrum St. Joseph).
Interesse? Stuur een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl of gooi een briefje in de
brievenbus van Audry Reijnders Hinkert 59 of Willy Tijks Monseigneur
Kreijelmansstraat 23 met onderstaande gegevens:
Naam:...........................................................................Adres:..................................................................
Telefoonnummer:.......................................................E-mail adres:.....................................................
Kaartspel:..................................................................................................................................................

Enkele van onze bestuursleden hebben aangegeven op het einde van hun termijn
in januari 2018 niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe ronde. Daarom zijn
wij naarstig op zoek naar versterking van ons bestuur. Wie o wie komt ons
versterken? Vind jij het leuk om iets voor onze vereniging te betekenen?
Schroom dan niet en kom erbij!!! Enkele avonden per jaar een vergadering onder
het genot van een kop koffie en iets lekker en leuke activiteiten die we als
bestuur gezamenlijk organiseren. Interesse? meld je snel aan via één van onze
bestuursleden of via: info@bvstrateris.nl
Heb je geen tijd om bestuurslid te worden maar wil je ons wel helpen met één of
meer losse activiteiten als bijvoorbeeld: het voorjaarsontbijt, jeugdkamp,
Sinterklaas, etc.? Ook dan horen wij dit graag!
We zijn ook dringend op zoek naar enkele extra oud papier ophalers. Ben jij
enkele 2e donderdagen van de maand 2 uurtjes beschikbaar (tussen 18.30 en
20.00) om de oud papier wagens mee te helpen laden? meldt je dan snel via
info@bvstrateris.nl Met de oud papier opbrengsten houden we onze vereniging
draaiende! Voor meer informatie over het bestuur en / of het oud papier ophalen
kunt u ook rechtstreeks bellen met: Mark Theeuwes tel: 0646146253

Geboorten, overlijden, verhuizing, wijziging gezinssamenstelling, geef het even door aan
Audrey Reijnders, tel: 622778 of mail secretaris@bvstrateris.nl

