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NIEUWSBRIEF 2 

februari / maart 2023 

 

Bloemschikken: 
28 maart kunt u een voorjaars- of paasbloemstuk komen 

maken. Opgave graag voor zaterdag 18 maart. 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 

p.p.. 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:  

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 lezing/diapresentatie 

Oud Ech door Dhr. Ben Heijman 

07 maart dinsdag 14.00 uur kienen 

12 maart zondag 10.00 uur kaarten 

13 maart maandag 19.30 uur kaarten maken 

14 maart dinsdag 14.00 uur jaarvergadering BV&SV 

21 maart dinsdag 14.00 uur kienen 

25 maart zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 maart dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

 
 

Toneel Melick  
Op donderdagavond 16 maart zijn we welkom bij de try-

out toneeluitvoering: “Pak ’t koffer maer weer oet, sjat!” 

van “Toneelclub Melick” in Feel Fit Center Roerdalen, 

Apollolaan 2 te Melick. De voorstelling begint om 20.00 

uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.  

Wij, leden ven onze verenigingen, mogen deelnemen aan 

deze avond voor de prijs van €5,00 in plaats van €10,00 

per persoon. Het belooft weer een ontspannen avond te 

worden. Graag aanmelden vóór woensdag 1 maart via 

buurtverenigingstjoris@gmail.com  of  

seniorenverenigingstjoris@gmail.com , via 06 21608463  

of in de brievenbus bij een van de bestuursleden o.v.v. 

naam, adres, aantal personen  à €5,00. 

Betalen, ook vóór 1 maart 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. 

Hieringe Biete  
Samen met Bestuur Stichting Buurthuis nodigen we u 

van harte uit voor het Hieringe Biete op woensdag 22 

februari. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in 

Buurthuis St.Joris, Cypresstraat 58 te Echt om samen 

met ons de Vastelaovendj traditioneel af te sluiten 

onder het genot van lekkere haring (diverse soorten)  

vergezeld van één (of meerdere) pilsje(s) of natuurlijk 

iets anders. 

 
 

 

Kaarten maken 
Maandagavond 13 maart kunt u om 19.30 uur weer 3-D 

kaarten komen maken. Een gezellige bezigheid waar de 

materialen aanwezig zijn. U neemt zelf een (3-

D)schaartje, tube lijm, plakfoamblokjes en een placemat 

mee om op te werken. De kaarten die u maakt kunt u 

gratis mee naar huis nemen. Leden hebben gratis toegang 

en niet-leden betalen € 3,00. Schroom niet om te komen 

want 3-D-kaarten maken is niet moeilijk en er is altijd 

iemand die kan helpen.  

Lezing door Dhr.Ben Heijman 
28 februari zal Dhr.Ben Heijman een 

lezing/diapresentatie verzorgen met als thema: Oud 

Echt. Opgave is nodig voor de organisatie. Graag 

aanmelden vóór donderdag 23 februari bij één van 

onze bestuursleden in de brievenbus, via tel.nr. 06 

21608463, via buurtverenigingstjoris@gmail.com of 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com o.v.v. naam, 

adres en telefoonnummer. Deelname is gratis voor 

leden en €3,00 voor niet-leden, te betalen vooraf aan 

de presentatie. 

Jaarvergaderingen 
14 maart vinden de jaarvergaderingen plaats van de 

Senioren Vereniging en aansluitend van de Buurt 

Vereniging. Omdat u allemaal lid bent van beide 

verenigingen bent u ook vanaf 14.00 uur van harte 

welkom op beide vergaderingen.  
Verkleed kienen 

Dinsdag 21 februari wordt weer ons traditioneel 

verkleed kienen georganiseerd. Er zijn kleine prijsjes 

te winnen voor de mooist verklede deelnemers. Niet 

verkleed komen kienen is natuurlijk ook prima; 

vrijheid, blijheid. 
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