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NIEUWSBRIEF 

februari (2) 2022 

 

Zoals beloofd kunt u hier lezen hoe de activiteiten 

van 2 maart t/m 30 april eruit gaan zien. 

Uiteraard met de dan nog eventueel geldende RIVM-maatregelen. 

Woensdag 2 maart 20.00 uur Hieringe Biete.  

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor het hiering biete op woensdag 2 maart 2022. Vanaf 20.00 

uur zijn jullie  welkom in Buurthuis St.Joris, om samen met ons de Vastelaovendj (hoe u die ook vorm 

heeft gegeven) traditioneel af te sluiten onder het genot van lekkere haring (diverse soorten)  vergezeld 

van één (of meerdere) pilsje(s) of iets anders. Dit hiering biete wordt georganiseerd i.s.m. het bestuur 

van Stichting Buurthuis St. Joris en is voor iedereen toegankelijk. Denk niet: dit is niets voor mij want 

ook dit is niet meer of minder dan een paar gezellige uurtjes samen zijn.   

 

Dinsdag 8 maart 14.00 uur jaarvergadering BV&SV.  

Agenda z.o.z. 

 

Zaterdag 12 maart 10.00 uur NL doet vervalt 

 

Dinsdag 15 en 29 maart en 12 en 26 april 14.00 uur kienen:  

Leden én niet-leden zijn van harte welkom op deze gezellige middagen die plaatsvinden in Buurthuis St. 

Joris, Cypresstraat 58. De zaal is open vanaf 13.00 uur en het kienen begint om 14.00 uur. De kosten 

voor een enkele kaart zijn slechts € 3,50 en voor een dubbele kaart €5,70. Vóór en na de pauze worden 

6 rondes gespeeld met prijzen voor één rijtje en prijzen voor een volle kaart. Er zijn mooie prijzen te 

winnen! We wisselen het kienen voor geldprijzen (€ 3,50 en €7,00) en gekochte prijzen om de beurt met 

elkaar af. 

 

Dinsdag 22 maart 14.00 uur High Tea:  

Ook dit jaar kunt u weer genieten van een High Tea met een keur aan hapjes, variërend van hartig tot 

zoet. Dit alles uiteraard onder het genot van verschillende soorten thee. Voor leden geldt een eigen 

bijdrage van € 10,00. Niet-leden mogen ook meegenieten; voor hen geldt een bijdrage van € 12,50 (leden 

gaan vóór niet-leden en vol is vol). Opgave voor deze heerlijke en gezellige activiteit kan door een 

inschrijfstrookje in te leveren, echter vóór zaterdag 12 maart, bij Dory Theunissen, Esstraat 22, 

(telefoon 0475-482297) met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.  Het geld svp bij opgave 

in envelop bijsluiten. Let op: VOL=VOL. 

 

Zaterdag 26 maart en 30 april 20.00 uur dansen met DJ Hans:  

Eén keer per maand is er een dansavond voor 40 plussers in het buurthuis St Joris, gelegen aan de 

Cypresstraat 58 te Echt. Het dansen begint om 20.00 uur en eindigt om 00.30 uur. Iedereen is van 

harte welkom, leden en ook niet leden. Uiteraard gratis entree. DJ Hans draait foxtrotjes, tango’s, 

Engelse en Weense walsen uit het verleden en heden en uiteraard uw verzoeknummertjes. Ook country 

line dance wordt niet vergeten. Kortom voor elk wat wils in een gezellige ongedwongen sfeer.   
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