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NIEUWSBRIEF 

MEI 2022 

 
Bij deze willen we U nogmaals attent maken op de 

eerstvolgende activiteiten van onze verenigingen die 

allemaal plaatsvinden op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur 

in het buurthuis aan de Cypresstraat 58 tenzij anders 

vermeld: 

10 mei dinsdag 14.00 u kienen 

17 mei bezoek aan kasteel Montfort en om 18.30u fietsen 

23 mei maandag 20.00 u kaarten maken 

24 mei dinsdag 14.00 u kienen en om 18.30 u fietsen 

28 mei zaterdag 20.00-00.00 u dansen met DJ Hans 

31 mei dinsdag 14.00 u lezing door Dhr. Piet Aben en om 

18.30 u fietsen 

04 juni zaterdag 17.00 u St.Jorisfeest  

07 juni dinsdag 14.00 u kienen (Dagfietstocht vervalt) 

12 juni zondag 10.00 u kaarten 

13 juni maandag 20.00 u kaarten maken 

14 juni dinsdag 14.00 u kaarten maken en 18.30 u fietsen 

21 juni dinsdag 14.00 u kienen en om 18.30 u fietsen 

25 juni zaterdag 20.00-00.00 u dansen met DJ Hans 

28 juni dinsdag 14.00 u Veilig online bankieren door 

RegioBank Echt en om 15.00 u uitleg levenstestament 

door Notaris van de Ven. Om 18.30 u fietsen. 

 

 
 Lezing door Dhr. Piet Aben 31 mei 

Dinsdag 31 mei komt Dhr. Piet Aben ons vertellen 

over het instandhouden van het limburgs dialect en 

het Echts-Zösters dialect in het bijzonder.  

Graag aanmelden vóór vrijdag 27 mei bij één van 

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

21608463, via email 

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 lezing. 

 

28 juni twee lezingen van elk een uurtje:  

1. Lezing Veilig online bankieren door Regiobank Echt.  

Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal. Wilt u weten 

wat internetbankieren e.d. is en hoe het werkt? Kom dan 

vanmiddag luisteren over het hoe en wat van veilig online 

bankieren. 

2. Lezing over het levenstestament: Notaris van de Ven   

In een levenstestament regelt u zaken voor als u wel nog 

leeft maar wilsonbekwaam bent, met andere woorden u 

niet meer goed beseft wat u doet of zou moeten doen. In 

een levenstestament verleent u een volmacht aan een of 

meerdere vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld uw 

echtgenoot, partner en/of kinderen om namens u uw 

belangen te behartigen. 

Graag aanmelden vóór vrijdag 24 juni bij  één van onze 

bestuursleden in de brievenbus, via tel.nr. 06 21608463, 

via email 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 lezingen. 

 

Vakantie 
In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten 

gepland behalve de dansavond op 27-8 én de fietstochten 

die doorgaan op de dinsdagavonden om 18.30 u. Let op: de 

dagfietstochten op 19 juli en 30 augustus komen te 

vervallen. Opgave is niet nodig en iedereen is welkom. Het 

fietsen gebeurt onder eigen verantwoording en 

oplettendheid is natuurlijk geboden. Deelname is gratis. 

Raadpleeg de website voor eventuele wijzigingen.  
 

Noteer alvast in uw agenda: 

Een extra zomerdansavond op 27-8 met DJ Hans 

WIJ WENSEN U ALVAST EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE 

GENIET VAN DE RUST EN HOPELIJK VAN HET MOOIE WEER 

GRAAG WEER TOT ZIENS IN SEPTEMBER  
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