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NIEUWSBRIEF 

februari 2022 

 

 

Beste leden Buurt Vereniging en Senioren Vereniging St.Joris. 
 

WAT HEBBEN WE U GEMIST 

en 

WAT HEBBEN WE DE GEZELLIGHEID GEMIST 

 

Daarom hopen we oprecht u allemaal te mogen verwelkomen op onze “1e ONTMOETING 2022” op dinsdag 1 maart. 

De opzet zal geheel “corona-veilig” zijn en georganiseerd worden op de volgende manier:  

1 maart opening van ons verenigingsjaar 2022 met voor iedereen 3 mogelijkheden om te kiezen. Om te beginnen 

is er tussen 12.00 uur en 14.00 uur een lunch (soep, stokbrood met kruidenboter). De tweede mogelijkheid is om 

tussen 15.00 uur en 17.00 uur te genieten van een kop koffie en een stukje vlaai. En als derde mogelijkheid om 

voor beide opties te kiezen. De genoemde tijdstippen geven voldoende doorloop om niet met te veel mensen bij 

elkaar te komen maar hopelijk wel met een mooi aantal om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Op beide tijdstippen 

ontvangen we iedereen graag eerst met een drankje en een hapje om op een nieuw “begin” te toosten. Mondkapjes 

bij lopen en anderhalve meter afstand gelden natuurlijk ook op deze dag. Ook vragen wij naar uw 

coronatoegangsbewijs (QR-code). Zijn er op die dag andere RIVM-voorschriften dan worden die uiteraard 

gevolgd. Opgave voor deze middag is wel een vereiste. Daarom graag aanmelden vóór donderdag 24 februari bij 

één van onze bestuursleden in de brievenbus, via tel.nr. 06 21608463, via email buurtverenigingstjoris@gmail.com 

of seniorenverenigingstjoris@gmail.com  

Kosten: gratis wat bovenstaande betreft. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Opgave: 

Ik meld mij aan met …..personen (inclusief naam/namen) voor het volgende:  

o lunch tussen 12.00 uur en 14.00 uur 

o koffie met vlaai tussen 15.00 uur en 17.00 uur 

o beide opties 

Na deze eerste bijeenkomst van 2022 zal het programma zoals het er nu uitziet, gevolgd worden zoals in het 

jaarboekje 2022 beschreven is. In de volgende nieuwsbrief, die eind februari zal verschijnen, komt het 

vervolgprogramma nog uitvoerig aan bod. 
 

 

HARTELIJK  WELKOM ALLEMAAL BIJ ONZE “1e ONTMOETING 2022” 

 

We zullen u altijd informeren over eventuele wijzigingen  

via onze website, email, facebook en/of Waekblaad 
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