
 

 

NIEUWSBRIEF 

augustus 2020 

 

Beste leden, 

 
Het Coronavirus en de gevolgen daarvan houden ons nog steeds behoorlijk in de greep en 

hebben ertoe geleid dat we vanaf 16 maart geen activiteiten volgens de planning 2020 

hebben kunnen organiseren. We hopen dat het met u allen goed gaat en dat we wat onze 

verenigingen betreft weer voorzichtig vooruit kunnen kijken.  

In september gaan wij daarom dan ook weer gedeeltelijk van start met onze activiteiten. 

Helaas geen volledig programma zoals dat gepland staat in ons jaarboekje maar een 

aangepast programma voor de eerste weken vanaf 1 september. Het kan zijn dat we onze 

planning tussentijds moeten wijzigen. Wijzigingen kunt u altijd terug vinden op onze 

website (agenda) en/of uw email en niet altijd via de brievenbus omdat dat niet altijd 

mogelijk is. Tijdens onze bijeenkomsten respecteren we de richtlijnen van het RIVM 

natuurlijk in het belang van ons allemaal en kunnen we niet vaak genoeg benadrukken: 

 

 toepassen handhygiëne 

geen handen geven  

hoesten en niezen in de elleboog 

 
 

Ons programma gaat er voorlopig als volgt uitzien: 
 
13 september zondag 10.00 uur kaarten 
14 september maandag 20.00 uur kaarten maken 

15 september dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

26 september zaterdag 11.00-13.00 burendag 

29 september dinsdag 14.00 uur interne activiteit  

  

11 oktober zondag 10.00 uur kaarten 

13 oktober dinsdag 14.00 uur Preuverie 

19 oktober maandag 20.00 uur kaarten maken 

27 oktober dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

 

Qi Gong vanaf vrijdag 4 september:   

 -Vrijdag van 9.30-10.30 en op   

-Zaterdag van 10.00-11.00 en van 11.15-12.15 

BV Jeu de Boules recreanten:  

-Dinsdag en donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur en woensdagavond van 19.00-21.30 uur. 

 

Wij hopen dat we u weer snel mogen ontmoeten in Buurthuis St.Joris. 

 

 

 

 

 -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  

 

papieren zakdoekjes gebruiken 

sociale afstand van > 1,5 meter 

aanwezigheidsformulier invullen  

8 november zondag 10.00 uur kaarten 

16 november maandag 20.00 uur kerstkaarten maken 

24 november dinsdag 14.00 uur kerstkaarten maken 

                 

08 december dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

13 december zondag 10.00 uur kaarten 

13 december zondag kerstmatinee 15.00 uur Annie 

Schreuders-Derks 

14 december maandag 20.00 uur kaarten maken 

22 december dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

29 december dinsdag 14.00 uur eindejaarswandeling  
 

 


