Garage Sale Buurtvereniging Strateris
16 september 2018
Op 16 september tussen 10.00 en 16.00 organiseert buurtvereniging Strateris voor alle bewoners
van onze buurt een grote garage Sale. Heeft u nog spulletjes staan die u graag kwijt wilt maar die
zonde zijn om weg te gooien? Bewaar ze dan tot 16 september en verkoop ze zelf op uw eigen oprit / garage. Zo leveren deze spullen u nog aardig wat op. De kosten van deelname is voor leden
gratis. Voor niet leden zijn de kosten 2,50 euro per adres.
Hoe werkt het:
Wij zorgen als buurtvereniging voor de publiciteit zodat er aan kopers geen gebrek zal zijn. Na
opgave wordt uw adres op een plattegrond voor de bezoekers gemarkeerd en krijgt u van ons een
poster en ballonen om 16 september uw huis duidelijk als deelnemer te markeren. Ook zorgen wij
voor enkele flyers voor achter het raam of om bij vrienden / bekenden extra reclame te maken en
uitdeel plattegronden voor de bezoekers.
Opgave met eventuele betaling van de kosten (indien u nog geen lid bent) kunt u voor 2 september doen via onderstaand strookje of via een mailtje naar: opgave@bvstrateris.nl + eventuele
betaling op rekening: NL19RABO0135529859 op naam van Buurtvereniging Strateris
(vermeld duidelijk garagesale en uw naam + adres in de overboeking!!)
-------------------------------------------------------------------OPGAVE Garagesale
Naam: .........................................................................................................................................
Adres:...................................................................................... tel:............................................
E-mail adres:.............................................................................................................................
Lid van de buurtvereniging: Ja / Nee
Opgave met eventuele betaling van de kosten vóór 2 september bij: Audry Reijnders Hinkert 59 of Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23

Z.O.Z.

JEUGDKAMP bv Strateris

Ben jij minimaal 5 jaar en maximaal een brugklasser en woon je in het gebied van buurtvereniging Strateris dan is deze uitnodiging speciaal voor jou. Van 19 t/m 21 oktober 2018
organiseert buurtvereniging Strateris weer het jaarlijkse spetterende jeugdkamp; een
heel gezellig en actief weekend op het einde van de Herfstvakantie. We gaan weer naar
de “De Blokhut” van Jong Nederland Maasbree Breestraat 11, 5993 BH Maasbree:
http://www.jongnlmaasbree.nl/
Het kamp kost € 30,- als jij en je ouders al lid zijn van de buurtvereniging. Zijn jullie nog
geen lid dan zijn de kosten € 37,50 Voor dit geld zijn je vader, moeder, broertjes, zusjes, enz. ook meteen de rest van het jaar gratis lid en kunnen jullie meedoen aan alle andere spetterende activiteiten van onze buurtvereniging.
Ook dit jaar gaan we tijdens het kamp heel veel plezier maken, (bos)spellen spelen, kampvuur stoken, en vele andere leuke en verassende dingen. Kortom: je wilt dit niet missen!
Interesse? reserveer deze datum dan vast in je agenda en houd onze website of onze
stencils (als jullie al wel lid zijn van onze vereniging) in de gaten voor meer informatie en
de inschrijf mogelijkheden voor het kamp. Op onze site vind je ook de foto’s van vorig
jaar in ons digitale foto album om vast in de stemming te komen. Wil je nu alvast meer informatie over het kamp of wil je zeker niets missen?
Stuur dan vast een mailtje naar: info@bvstrateris.nl

Bent u naar aanleiding van dit stencil nieuwsgierig geworden naar onze gezellige buurtvereniging? Kijk dan snel op onze site: http://www.bvstrateris.nl voor meer informatie.
Onze jaarlijkse contributie is € 15 voor een gezin of € 7,50 voor een alleenstaanden
(Contributie is respectievelijk €7,50 of € 3,75 van september tot januari)
Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan al onze leuke activiteiten.
Aanmelden kan heel makkelijk via ons digitale inschrijfformulier:
https://www.bvstrateris.nl/aanmelden-leden.html
Voor vragen of opmerkingen:
info@bvstrateris.nl
of telefonisch: 0646146253

