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Buurtvereniging       Juli 2019 
    De Opbouw          

16e Straatfeest 
 

Hallo, beste leden van de buurtvereniging,  

 

Het is weer zover op zondag 1 september organiseren wij wederom ons straatfeest, onder het genot van een hapje en drankje 

kunnen jullie weer jeu de boulen, kwajongen of gezellig komen kijken. 

Het straatfeest wordt gehouden op het einde van de Semmelweisstraat, nabij het Oeleke. 

 

Om 10.30 worden jullie ontvangen met koffie en vla. Na ontvangst zal er uitleg gegeven worden over het 

jeu de boules spel. Om 11.00 uur start het toernooi. Jullie dienen zelf zorg te dragen voor de jeu de boules ballen. Kinderen 

jonger dan 10 jaar spelen bij voldoende deelname hun eigen poule. 

Om 11 uur start tevens het kwajongen dat door  Sjef Janssen begeleid wordt. 

Voor de kinderen is er het speeltuintje en het trapveld. 

 

U kunt maar aan één activiteit deelnemen, of jeu de boules of kwajongen. 

 

Omstreeks 14.00 zullen wij zorgen voor een lekkere hap, de dorstige onder ons kunnen de hele dag terecht bij fam. Engel, die ons 

wederom van een drankje zullen voorzien. 

Alle consumpties kosten € 1,00, de verkoop gebeurt via consumptiebonnen. 

 

Na afloop van de toernooien is er nog een gezellig samenzijn, we sluiten het straatfeest om 19.00 uur. 

 

De kosten voor dit straatfeest zijn:  leden vanaf 12 jaar  10,=,   niet leden 15,= 

    kind, 5 tot 12 jaar 5,=  niet leden·   7,= 

 

Inschrijven is mogelijk tot 19 augustus en kan alleen door het inleveren van onderstaande inschrijfstrook bij: 

      Wim Versteegen, Semmelweisstraat 7 

      Annemie en Lei Bressers Oelovenstraat 8 

Minimale deelname 50 personen, bij inschrijving dienen jullie het geld te voldoen. 

 

Er worden foto’s tijdens de activiteit foto’s gemaakt voor onze website, mocht je hier bezwaar tegen hebben dien je je dit op dit 

inschrijfformulier aan te geven. 

 

Zondag 17 november willen wij een rondleiding door Abdij Rolduc en een bierproeverij organiseren. Voor deze activiteit 

hebben wij 25 deelnemers nodig. Voordat wij dit verder organiseren willen wij weten of hier interesse voor is. 

Reacties graag naar buurtverenigingopbouw@gmail.com. alvast dank 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

familie   namen      leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

Adres 

 

Telefoonnr…………………….   Emailadres…………………….. 

 

Deelnemers vanaf 10 jaar spelen mee met de volwassen. 

Neemt deel aan: Jeu de boules of kwajongen.  Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Aantal deelnemers kwajongen  ………… 
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