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Fijn om jullie weer allemaal te mogen ontmoeten op de dinsdagmiddagen. 

Een hele tijd geleden hebben we abrupt een einde moeten maken aan onze bijeenkomsten 

vanwege het coronavirus.  

Dit was voor ons allemaal heel jammer en heel vreemd. De contacten onderling vielen weg 

wat voor velen van ons een tegenvaller was. Daarom zijn we blij dat we weer voorzichtig een 

start kunnen gaan maken. Weliswaar zonder geplande activiteiten maar wel met een gepast 

alternatief. 

Vanaf dinsdag 16 juni willen we op de dinsdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur in het 

buurthuis de mogelijkheid bieden om samen weer bij te praten. Dit uiteraard onder het 

genot van een kopje koffie met iets lekkers  erbij. We hopen dat we hiermee kansen bieden 

om weer met elkaar in contact te komen en samen weer voor een beetje afleiding kunnen 

zorgen. Schroom niet om te komen: jong en oud is van harte welkom met dien verstande dat 

we de richtlijnen van het RIVM in acht moeten nemen:  

• toepassen handhygiëne; 
• geen handen geven; 
• hoesten en niezen in de elleboog; 
• papieren zakdoekjes gebruiken; 
• social distancing van > 1,5 meter. 

Ook kunnen we tijdens deze middagen onze ideeën kenbaar maken voor het programma 2021. 

Het programma van september t/m december 2020 blijft voorlopig ongewijzigd. Het 

uitstapje daarentegen van dinsdag 1 september 2020 komt te vervallen. 

Stichting Buurthuis St.Joris heeft ook toegezegd dat het buurthuis in de maanden juli en 

augustus zoals het nu uitziet niet gesloten zal zijn vanwege de vakantie. Heel fijn dus dat 

we ook tijdens deze maanden gebruik mogen maken van de dinsdagmiddagen mits daar animo 

voor is.  

Wilt u zo vriendelijk zijn om u bij een van bovenstaande adresgegevens aan te melden als u 

op 16 juni wilt komen? 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van onze bestuursleden. 

WELKOM TERUG ALLEMAAL EN HOPELIJK TOT SNEL 

 

 -Inlichtingen secretariaat Buurt  Vereniging 
    Toine Meuwissen:  0475 482220 
     buurtverenigingstjoris@gmail.com  
-Inlichtingen secretariaat Senioren Vereniging 
    Els Bontemps-Hermkens:   0475 486215 
      seniorenverenigingstjoris@gmail.com 
-Bankrek.voor beide verenigingen:  
     NL 48 RABO 0134575148 
      t.n.v.  Buurt Vereniging  St.Joris Echt Noord 
      o.v.v. naam en adres 
-Website: www.buurthuisstjoris.nl  

 

 


