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Locatie:                     café de Haas

Aanvang:                   17:00 uur

Eigen bijdrage:          €5,00/kind basisschool

€10,00/volwassene

Catering: BBQ

Thema:

U komt ook? Maandag, 15 of dinsdag, 16 juni komen leden van 

het jeustraat comite bij u langs om uw deelname te 

noteren.

In dit nummer:  ���� jeu de boules-toernooi ���� straatfeest ���� welkom ���� vacatures bestuurslid

STRAATFEEST – ZATERDAG, 4 JULI 2009

Zaterdag 20 juni a.s. organiseren we een 

Het is de bedoeling er een supergezellige Jeustraat-happening van te maken. 

Meespelen kan al met teams van minimaal 2 personen. 

Niet alleen Jeustraatbewoners maar ook introducés (en publiek om de spelers 

aan te moedigen) zijn van harte welkom. 

Locatie: Jeu de boules baan.

Aanvang: 17:00 uur met ‘n kleine maaltijd. 

Aanmelden:     op maandag, 15 of dinsdag 16 juni bij leden van ‘t 

Jeustraatcomité.

Eigen bijdrage: €2,50 p.p. 

Hartelijk welkom in de Hartelijk welkom in de Hartelijk welkom in de Hartelijk welkom in de jeustraatjeustraatjeustraatjeustraat…………
In deze editie van de Jeustraatberichten heten wij van harte welkom in onze straat:

Bram, zoontje van Martin en Mascha, huisnummer 12

Jitte, dochtertje van Harold en Carina, huisnummer 54.

Fam. Merx, nieuwe bewoners huisnummer 35.

Fam. Schlenter, nieuwe bewoners huisnummer 30.

In verband met het (a.s.) vertrek van 2 bestuursleden van het Jeustraat comite treft u in 

de bijlage een vacaturestelling aan. .
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Speciale bijlage:  ���� vacatures bestuurslid

Sinds vele jaren worden er in de Jeustraat door het Jeustraat comité activiteiten 

georganiseerd. Voor jong en oud.

Voorbeelden hiervan zijn: het jaarlijks terugkerende gezellige straatfeest, het 

Kerstkienen, het Paaseierenrapen en de Nieuwjaars receptie.

Bovendien organiseert het Jeustraat comité jaarlijks een aantal extra activiteiten, 

denk hierbij onder andere aan: fietstocht, autorally, boerengolf, bowlen, karaoke, 

familiewandeling, jeu de boules toernooi, disco. 

Daarnaast is uiteraard bekend dat het Jeustraat comité zorg draagt voor de feestelijke 

aankleding van de Jeustraat tijdens carnaval en processies. 

Wat velen misschien (nog) niet weten is dat het Jeustraat comité fungeert als link 

tussen Jeustraat-bewoners en verenigingen en gemeentelijke instanties. 

Het Jeustraat comité bestaat uit zes bestuursleden. Te weten: Chantal Fober, John Janssen, 

Sandra Mommers, Albert Potma, Anja Thissen en Peter Verhoeve. 

Chantal Fober heeft echter onlangs te kennen gegeven per direct haar taak neer te leggen en 

Sandra Mommers heeft aangegeven dit per 1 januari 2010 te willen doen. 

Om nu het voortbestaan van het Jeustraat comité en de activiteiten te waarborgen, zijn wij 

momenteel naarstig op zoek naar nieuwe 

Wij vragen:
� enkele uurtjes tijd per maand (1 à 2 uur) t.b.v. het bijwonen van vergaderingen; 

� hulp bij de organisatie van activiteiten;

� deelname aan de georganiseerde activiteiten.

Wij willen bovendien nog opmerken:
dat ook de jeugdige Jeustraat bewoner uitgenodigd wordt om zitting te nemen in het 

Jeustraat comité. Ook hun stem is belangrijk.

Bent u geïnteresseerd?
Heeft bovenstaand je interesse gewekt, geef dit dan alsjeblieft maandag, 15 of dinsdag, 

16 juni a.s. door aan bestuursleden van het Jeustraat comité of via jeustraat@wanadoo.nl. 

bestuursleden
voor ‘t Jeustraat comité

enthousiast, creatief, ondernemend, organisatietalent

Je hulp is hard nodig !


