
 

  

Binnen onze buurtvereniging is een AED-apparaat aanwezig; 
        onder de carport van Pollenekker 22 (bij Fam. van de Pas)  

 

Vriendenloterij:  
mensen die lid zijn van de Vriendenloterij,  
kunnen de Buurtvereniging opgeven als doel. 

 

Rabobankrek.nr. BV Haoverekkers: 

NL67 RABO 014 3445 359 



 

Hallo buurtgenoten,  

Hier is “De Ekkerkrant”. Houd deze altijd goed bij de hand. 
Hierin staat alle informatie betreffende buurtvereniging “De Haoverekkers”. 
Bij grote wijzigingen komt er weer een nieuwe. 

- Informatie buurtvereniging 

- Bestuurssamenstelling 

- Informatie allerlei 
- Bijlage : inschrijfformulier 

 

GRENZEN BUURTVERENIGING: 

Onze buurtvereniging omvat de volgende straten: 
Pollenekker  nrs. 1 t/m 22 
Hoekekker  nrs. 1 t/m 29 
Kloosterekker  nrs. 1 t/m 18 
Den Ekker  nrs. 5 t/m 41 (oneven nrs.) +  nrs. 34a-b-c, 36 t/m 38 
Kendersekker  nrs. 1 t/m 30 
Guldenekker  nrs. 1 t/m 45 
Grotenekker  nrs. 1 t/m 39 
Wegekker  nrs. 2 t/m 18 
Blokekker  nrs. 1 t/m 83 
Den Tiender  nrs. 2 t/m 24 en 19 t/m 43 
Haverekker  nrs. 1 t/m 29 en 2 t/m 22 
 

ACTIVITEITEN: 

Elk jaar, in het begin van het jaar, komt er een e-mail met de geplande activiteiten van  
dat jaar. Van deze planning kan afgeweken worden, maar daar wordt dan tijdig bericht  
van gegeven. Voorafgaand aan elke activiteit ontvangt u via e-mailinformatie over de 
activiteit en een opgavestrookje voor deelname. (Deze stencil kan ook gedownload 
worden van de website.) Deelname kan zijn mét of zonder eigen bijdrage, afhankelijk van 
de activiteit. Automatische incasso van de bijdrage vindt plaats in de week ná de activiteit, 
via het bij de buurtvereniging bekende rekeningnummer. 
 

CONTRIBUTIE: 

De contributie bedraagt per jaar € 20,00 per gezin en € 10,00 voor  

alleenstaanden. De contributie kan alleen betaald worden via automatische  

incasso en zal eind januari van elk jaar geïnd worden. Wordt u in de  

loop van het jaar lid, dan betaalt u alleen contributie voor de tijd dat  

u lid bent in dat jaar. U wordt bijvoorbeeld lid per 15 september,  

dan betaalt u 3/12 van € 20,00. In januari betaalt u dan € 20,00.  

INDELING: 
 



 
VOORZITTER:   Toine Timmermans 
voorzitter@haoverekkers.nl  Grotenekker 24 
  Tel. 644002 
 
SECRETARIS:  Gerard Maas 
secretaris@haoverekkers.nl  Kendersekker 8 
  Tel. 06-223879999 
 
PENNINGMEESTER:  Hanneke Matthijsse 
penningmeester@haoverekkers.nl  Wegekker 5A 
  Tel. 644223 
  
BESTUURSLID:  Maartje Stokkermans 
  Grotenekker 39 
  Tel. 0610107173 
  
BESTUURSLID:  Eefje van Aken 
  Grotenekker 29 
  Tel. 842687 
 
BESTUURSLID:  Bart Eijk 
  Guldenekker 21 
  Tel.  
 
BESTUURSLID:  Daphne Vosters 
  Grotenekker 11 
  Tel. 840088 
 
 

    
        Binnen onze buurtvereniging is een AED-apparaat aanwezig; 
        onder de carport van Pollenekker 22 (bij Fam. van de Pas)  

 
 

 
Vriendenloterij:  
mensen die lid zijn van de Vriendenloterij,  
kunnen de Buurtvereniging opgeven als doel. 
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GEBOORTES 

Bij geboorte graag een kaartje sturen naar: 

Hanneke Matthijsse, Wegekker 5A. 

Dan krijgt men een attentie en wordt de  

nieuwe aanwinst meteen bij ons ingeschreven. 

Het geboortebord is af te halen bij: 

Maartje Stokkermans, Grotenekker 39. 

Hier zorgen de naaste buren voor. 

Het bord wordt door één van de bestuursleden weer opgehaald. 

             ZIEKTE 

                     Bij ziekenhuisopname van 1 week of bij langdurig ziekte thuis, krijgt            
                     men een attentie. Natuurlijk moet het bestuur daarop attent gemaakt  
                     worden. Als iedereen in de buurtvereniging hier attent op wil zijn en  
                     even doorgeeft aan één van de bestuursleden, wordt er niemand  
                     onbedoeld vergeten. 
 

OVERLIJDEN 

Bij overlijden van één onzer leden, zal de buurtvereniging daar op  
gepaste wijze aandacht aan besteden. 

 

   NIEUWE BUURTBEWONERS 

     Voor nieuwe buurtbewoners zijn er borden  
     “WELKOM IN ONZE BUURT”. 
     Deze borden zijn af te halen bij:  
     Maartje Stokkermans, Grotenekker 39. 
     Voor het afhalen en plaatsen zorgen de naaste buren. 
     Het bord wordt door één van de bestuursleden weer opgehaald. 
 

OUD PAPIER 

Oud papier wordt gedeeltelijk opgehaald en gedeeltelijk verzameld in de  
papiercontainer (zie voor verdere informatie onze website). 
 

  LOTTO 

    Buurtvereniging De Haoverekkers heeft een eigen lotto; deelname kost  
    € 6,00 per kwartaal en de uitkering is wekelijks € 11,00 per goed getal. U kiest   
    een getal 1 t/m 45. Het reservegetal van de zaterdagtrekking van de Belgische  
    lotto bepaalt het winnende nummer. De trekking is te zien op: www.lotto.be.  
    Degenen die mee willen doen met de lotto, kunnen zich opgeven bij:  

                  Hanneke Matthijsse, Wegekker 5A, Tel. 644223.  
                  Incasso vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. 
 

http://www.lotto.be/

