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NIEUWSBRIEF 1 

Januari/februari  

 2023 

 

Bloemschikken 14 februari 2023 
Ook dit jaar starten we weer met 

bloemschikken o.l.v. Dory Theunissen en Fred 

van Neer. Opgave graag voor maandag 6 

februari. Het opgaveformulier voorzien van 

naam, telefoonnummer of (email)adres kunt u 

inleveren bij Dory Theunissen, Esstraat 22. 

Bijdrage: leden € 3,00 en niet-leden € 5,00. Na 

opgave ontvangen de deelnemers de benodigde 

informatie.  

 

Laat u weer verrassen……. 
 

 

 

 

 

Bij deze willen we U nogmaals attent maken op de 

eerstvolgende activiteiten van onze verenigingen die 

allemaal plaatsvinden in het buurthuis Cypresstraat 58 

tenzij anders vermeld:  

08 januari zondag 10.00 uur kaarten 

08 januari zondag 15.00 uur nieuwjaarswensen  

10 januari dinsdag 14.00 uur kienen 

17 januari dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

24 januari dinsdag 14.00 uur kienen 

28 januari zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

31 januari dinsdag 14.00 uur kaarten maken  

07 februari dinsdag 14.00 uur kienen 

12 februari zondag 10.00 uur kaarten 

14 februari dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

21 februari dinsdag 14.00 uur verkleed kienen  

22 februari woensdag 19.00 uur Hieringe Biete 

25 februari zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 februari dinsdag 14.00 uur diapresentatie Oud Ech 

door Dhr. Ben Heijman 
 

Aesterparade 14 januari 
Op zaterdagavond 14 januari vindt de 

Aesterparade, voorheen Seniorenparade 

plaats. Een programma met zang en uiteraard 

diverse buutreedners. De Aesterparade vindt 

plaats in het Connect College, 

Maasbrachterweg 22 en begint om 20.00 uur. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur.  

Wij, leden ven onze verenigingen, mogen 

deelnemen aan deze avond voor de prijs van 

€8,00 bij deelname vanaf 20 personen.  

Graag aanmelden en betalen vóór donderdag 5 

januari via buurtverenigingstjoris@gmail.com 

of seniorenverenigingstjoris@gmail.com of in 

de brievenbus bij een van de bestuursleden 

o.v.v. naam, adres, aantal personen  à €8,00. 

Betalen, ook vóór 5 januari via bankrek.nr. NL 

48 RABO 0134575148 t.n.v. BV St.Joris Echt 

Noord 

Na opgave ontvangt u van ons nog de benodigde 

informatie voor die avond. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 
Zondag 08 januari vindt de jaarlijkse 

nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Deze wordt 

georganiseerd i.s.m. Stichting Buurthuis en 

zal niet zoals gewoonlijk ’s morgens maar ’s 

middags vanaf 15.00 uur plaatsvinden. We 

hopen het nieuwe jaar met velen van u in te 

mogen luiden.  

 
 

 
Herinnering: Voorstelling Echter 

Revue paaszondag 9 april 
In een eerder emailbericht van ons heeft u 

kunnen lezen dat u uitgenodigd bent voor de 

voorstelling van de Echter Revue op 

Paaszondag 9 april om 20.00 uur. De 

inschrijftermijn hiervoor is verlengd tot 5 

januari. U kunt alles nog eens nalezen in het 

emailbericht van 20 december. 
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